ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО УЧАСТІ

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАЯВКА УЧАСНИКА

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Для ухвалення рішення про включення Вас
до програми конференції і публікації тез
доповіді Вам необхідно до 30 березня 2018 р.
подати в оргкомітет:
- заявку на участь у конференції;
- відредаговані науковим керівником тези
доповіді (1 примірник);
- електронний
варіант
тез,
названий
прізвищем автора (електронний варіант), і
роздрукований
текст
мають
бути
ідентичними;
- сплатити організаційний внесок у розмірі
45 грн., який буде використано на
покриття
витрат,
пов’язаних
із
проведенням
конференції.
Вартість
збірника тез доповідей оплачується
додатково у розмірі 55 грн.
Порядок роботи конференції:
1400 - 1430 – реєстрація учасників конференції;
1430 - 1630 – пленарне засідання;
1630 - 1800 – секційні засідання;
1800 - 1830 – підведення підсумків та закриття
конференції.

Відомості про учасника:
Прізвище ______________________________________
Ім'я ___________________________________________
По батькові ____________________________________
Назва навчального закладу_______________________
Факультет______________________________________
Курс__________ Група___________________________
Телефон: моб. _________________________________
E-mail_________________________________________
Адреса проживання (з індексом)__________________
______________________________________________
Тема доповіді___________________________________
______________________________________________
______________________________________________ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Секція_________________________________________
Планую:
міжвузівська
□ виступити з доповіддю (до 10 хв.);
науково-практична конференція
□ взяти участь як слухач;
здобувачів вищої освіти і молодих вчених
□ тільки друк тез.
Чи потрібен мультимедійний проектор?
□ Так;
□ Ні.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ

РОЗВИТОК І БЕЗПЕКА УКРАЇНИ:
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Відомості про наукового керівника:
Прізвище ______________________________________
Ім'я ___________________________________________
По батькові ___________________________________
Вчене звання___________________________________
Науковий ступінь_______________________________
Посада_________________________________________
_____________________________________________
Моб. тел.: ______________________________________
E-mail ________________________________________

19 квітня 2018 року

м. Львів

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
міжвузівської науково-практичної конференції
здобувачів вищої освіти і молодих вчених
«Соціально-економічний розвиток і безпека
України: стан та перспективи», яка
відбудеться 19 квітня 2018 року на базі
факультету № 8 (управління та економічної
безпеки) Львівського державного університету
внутрішніх справ за адресою м. Львів,
вул. Кривоноса, 1 (корпус № 6, ауд. 207).

Для
публікації
у
збірнику
матеріалів
конференції приймаються раніше не опубліковані
тези доповідей, що відповідають тематичній
спрямованості заходу.
Обсяг рукопису не повинен перевищувати
3 сторінки, включаючи рисунки і таблиці. Стаття
має бути підготовлена за допомогою редактора
Word for Windows (версія 2007, 2010) або
сумісного редактора. Формат сторінки – А4
(210х297).
Поля: зліва – 2,5 см; справа – 1,5 см; зверху і
знизу – 2,0 см. Інтервал між рядками – 1,5.
Абзацний відступ: 1,25 см.

Мета конференції: обмін науковою і науковопрактичною
інформацією,
визначення
перспективних шляхів соціально-економічного
розвитку та безпеки суспільства.
Напрями роботи конференції:
Секція 1.
Секція 2.
Секція 3.

Соціально-економічна складова
національної безпеки
Організаційно-управлінські
проблеми
зміцнення
економічної безпеки
Фінансово-економічна безпека
держави
та
суб’єктів
господарювання в сучасних
умовах

Адреса оргкомітету конференції: кафедра
економіки та економічної безпеки, Львівський
державний університет внутрішніх справ,
м. Львів, вул. Кривоноса, 1, корпус № 6,
ауд. 214.
Секретар оргкомітету: Качмар Юлія Петрівна
Конт. т/ф: +38050 5910783
Е-mail: kafedra2011@i.ua

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Текст повинен відповідати наступній
структурній схемі:
Прізвище та ініціали автора (вирівнювання по
правому краю, шрифт напівжирний), через
кому – група, факультет, назва ВНЗ (шрифт
курсив).
Прізвище та ініціали наукового керівника
(вирівнювання по правому краю, шрифт
напівжирний), через кому – науковий ступінь,
вчене звання, посада та місце праці (шрифт
курсив).
Через
один
рядок
назва
доповіді
(вирівнювання
по
центру,
шрифт
напівжирний, усі знаки прописні).
Через один рядок текст доповіді.
Список використаних джерел подається в
кінці тез, має бути оформлений відповідно до
державних стандартів, повинен охоплювати
всі наведені у тексті посилання, які подаються
у квадратних дужках із зазначенням
порядкових номерів джерел та сторінок.
Графічний матеріал чи таблиці, виконані на
комп’ютері або скановані, вставляються у
текст, не виходячи за поля набору.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ
Іванів Х.І.,
здобувач вищої освіти групи МН-11
економічного факультету
Львівського державного
університету внутрішніх справ
Науковий керівник:
Іваненко О.О.,
к.е.н., доцент, доцент кафедри
економіки та економічної безпеки
Львівського державного
університету внутрішніх справ
ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА –
ОСНОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
Текст доповіді
Список використаних джерел:
1. Гойчуг О.І. Продовольча безпека:
монографія. – Житомир: Полісся, 2004. – 348 с.

Тези, подані з порушенням зазначених
вимог та суттєвими мовностилістичними
огріхами, до друку прийматися не будуть.
Редакційна колегія зберігає за собою
право за необхідності скорочувати тези
доповідей.
Тези доповідей не редагуються, за
науковий зміст матеріалів відповідальність
несе автор та його науковий керівник.

