
 

 

 

 

 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

Кафедра кримінального процесу 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Шановні колеги! 
 

24 березня відбудеться ІV Харківський кримінальний процесуальний полілог, 

присвячений 100-річчю з дня народження професора кафедри кримінального 

процесу Семена Ароновича Альперта «ПІВСТОЛІТТЯ СЛУЖІННЯ НАУЦІ 

ТА ОСВІТІ» 

 

 

 
 

 

 

Основні проблеми та тематичні напрями, які обговорюватимуться: 

 

Панель І. Харківська школа кримінального процесу: витоки та фундатори. 

Семен Аронович Альперт – півстоліття служіння науці та освіті  

Панель ІІ. Теоретико-методологічні проблеми науки  кримінального процесу 

Панель ІІІ. Досудове провадження: проблеми правозастосування в умовах 

воєнного стану 

Панель ІІІ.  Забезпечення права на справедливий суд в умовах збройного 

конфлікту та повоєнного відновлення країни 

 

 



Орієнтовний регламент роботи Полілогу 

14.45-15:00 підключення, вирішення організаційно-технічних питань  

15:00-17.30 виступи учасників 

17:30-18:00 репліки, підведення підсумків  

 

Форма участі – дистанційна  

 

Полілог відбудеться на платформі ZOOM за посиланням:  

https://us05web.zoom.us/j/8471043727?pwd=NDU4WjZoNHJxb01TS0huMHR

WNEhMUT09 

Ідентифікатор конференції: 847 104 3727 

Код доступу: 11022022  

 

Для участі у заході необхідно до 14.03.2023 р. (включно) надіслати на 

електронну адресу polilog2023@gmail.com: 

-  тему виступу; 

- тези доповіді. 

Про своє бажання виступити з доповіддю просимо повідомити Оргкомітет 

зручним для Вас способом.  

 

Матеріали є прийнятими, якщо Ви отримали про це підтвердження 

Оргкомітету на e-mail.  

За якість тез доповіді відповідальність несе автор.  

 

Збірник тез доповідей та повідомлень в електронному форматі буде 

презентований в день роботи Полілогу. Тексти приймаються до 14.03.2023 р. 

включно. Публікація безкоштовна.  

 

 

Оргкомітет (для довідкової інформації): 

Тел.: 067-570-50-25 Капліна Оксана Володимирівна 

Тел.: 097-517-75-14 Жмур Анастасія  

е-mail: polilog2023@gmail.com 

 

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ та ПОВІДОМЛЕНЬ: 

 

1. Обсяг – до 6 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word 

for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007, 2011 у вигляді файлу з розширенням 

*.doc; *.doсх;  шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; 

абз. відступ – 1,25  мм; поля – 20 мм. 

2. Послідовність розміщення матеріалів у доповіді: прізвище та ініціали 

автора (Іваненко І. І.) (шрифт – напівжирний); вчене звання, посада, навчальний 

https://us05web.zoom.us/j/8471043727?pwd=NDU4WjZoNHJxb01TS0huMHRWNEhMUT09
https://us05web.zoom.us/j/8471043727?pwd=NDU4WjZoNHJxb01TS0huMHRWNEhMUT09
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заклад, місто, в якому його розташовано, назва статті (великі літери, шрифт – 

напівжирний); текст. 

3. У тексті мають бути дотримані загальні правила цитування й посилання 

на використані джерела та вимоги Національного стандарту України ДСТУ 

8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання» і міжнародного стилю цитування й посилання 

в наукових роботах.  

4. Посилання наводяться наприкінці тез доповіді 12 кеглем, через один 

інтервал.  

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 

Іваненко І. І.,  

к.ю.н., доцент,  

доцент кафедри кримінального процесу 

Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

  

КРИМІНАЛЬНА ПРОЦЕСУАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА КРИМІНАЛЬНА 

ПРОЦЕСУАЛЬНА ФОРМА 

 

Кримінальна процесуальна політика належить до правових явищ, які є 

недостатньо дослідженим наукою кримінального процесу… 

 
 

 

 

З повагою, 

Оргкомітет заходу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


