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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Факультет підготовки фахівців для 

підрозділів поліції превентивної 

діяльності Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх 

справ 25 листопада 2016 року проводить 

в заочній формі Всеукраїнську науково-

практичну конференцію «Актуальні 

питання забезпечення публічної 

безпеки та правопорядку в сучасних 

умовах». 

Тематичні напрями роботи  

науково-практичної конференції: 

– актуальні проблеми реформування 

МВС у сфері забезпечення публічної 

безпеки та правопорядку в сучасних 

умовах;  

– проблеми нормативно-правового 

забезпечення діяльності органів 

Національної поліції з охорони публічної 

безпеки та порядку та шляхи їх 

вирішення ; 

– гарантії дотримання конститу-

ційних прав та свобод громадян в 

діяльності Національної поліції з 

охорони публічної безпеки та порядку 

– адміністративно-правове забезпе-

чення діяльності Національної поліції по 

охороні публічного порядку та безпеки; 

– використання сучасних інформацій-

них технологій, з метою протидії 

адміністративних і кримінальних 

правопорушень у сфері публічної 

безпеки; 

– нормативні та організаційно-правові 

засади проведення спеціальних операцій 

підрозділами Національної поліції під час 

забезпечення публічної безпеки та порядку; 

– шляхи удосконалення діяльності 

органів Національної поліції у сфері 

забезпечення публічної безпеки та порядку 

в зоні проведення антитерористичної 

операції; 

– проблеми профілактики 

правопорушень і злочинів у сфері охорони 

публічної безпеки та порядку в зоні 

проведення антитерористичної операції; 

– удосконалення взаємодії правоохоро-

нних органів з органами державної влади, 

місцевого самоврядування, з метою 

забезпечення публічної безпеки та порядку; 

– напрями удосконалення підготовки 

кадрів Національної поліції, що виконують 

функції з охорони публічного порядку та 

безпеки або залучаються до такої 

діяльності; 

– міжнародний та зарубіжний досвід 

профілактики та протидії адміністративним 

і кримінальним правопорушенням у сфері 

публічної безпеки на напрями його 

використання в Україні. 

До участі у науково-практичній 

конференції запрошуються вчені, практичні 

працівники, представники органів 

державної влади, громадських організацій, а 

також докторанти, аспіранти і інші 

здобувачі вищої освіти. 

Для участі в науковому заході необхідно 

подати заявку на участь та тези доповідей 

до 15 листопада 2016 р. включно.  

Оргкомітет конференції приймає тези 

доповідей обсягом до 3 сторінок 

(українською та російською мовами), 

набрані у текстовому редакторі Microsoft 

Word, шрифт Times New Roman, кегель 14, 

інтервал 1, усі поля – 20 мм, абзац – 12,5 мм. 

До тез доповіді додається рецензія 

наукового керівника (для осіб, які не мають 

наукового ступеня, ад’юнктів, аспірантів і 

інші здобувачі вищої освіти). 
Матеріали на науково-практичну 

конференцію надсилаються електронною 
поштою на e-mail: conference@i.ua з 
поміткою «На конференцію 25.11.2016». 
Оргкомітет залишає за собою право 
відхиляти матеріали, які не відповідають 
тематиці, напрямкам та науковому рівню 
конференції, редакційно-технічним 
вимогам, а також направлені з 
порушенням терміну подання. 

 
Контакти: 

тел. 0676369740 - Жбанчик Андрій 

Васильович; 

тел. 066-417-68-52 – Кононець Віта 

Петрівна; 

тел. 098-647-06-40  -  Книга Максим 

Михайлович. 

За підсумками Всеукраїнської науково-

практичної конференції планується видання 

збірника матеріалів. 

 
Заступник голови оргкомітету –  

В.о. декана факультету          А.В. Жбанчик 


