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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

Навчально-наукова лабораторія з 

дослідження проблем превентивної 

діяльності факультету підготовки фахівців 

для підрозділів превентивної діяльності 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 4 червня 

2021 року запрошує взяти участь у заочному 

регіональному круглому столі 

«Організаційно-правове забезпечення 

підрозділів превентивної діяльності 

Національної поліції». 

Дискусійні напрями роботи круглого 

столу: 

– особливості діяльності підрозділів 

превентивної спрямованості Національної 

поліції в умовах реформування сектору 

безпеки і оборони України; 

– підвищення ефективності 

правоохоронної діяльності в умовах 

евроінтеграційних процесів в Україні; 

– запобігання підрозділами ювенальної 

превенції вчиненню неповнолітніми 

особами правопорушень у сфері 

незаконного обігу наркотичних засобів;  

– діяльність підрозділів Національної 

поліції щодо запобігання правопорушенням у 

сфері обігу вогнепальної зброї; 

– інформаційне забезпечення діяльності 

підрозділів превентивної діяльності 

Національної поліції; 

– особливості діяльності Національної 

поліції щодо запобігання правопорушенням в 

умовах загострення санітарно-епідемічної 

ситуації. 

До участі у круглому столі запрошуються 

поліцейські, науково-педагогічні працівники, 

представники органів державної влади, 

громадських організацій, а також докторанти, 

аспіранти та інші здобувачі вищої освіти. 

Для участі у заході необхідно подати тези 

доповіді, оформлені за встановленим зразком, 

до 30 травня 2021 року включно.  

Збірник матеріалів круглого столу буде 

сформований та розісланий учасникам за 

попередньо вказаними електронними адресами 

у PDF форматі БЕЗКОШТОВНО протягом 

двох тижнів після проведення заходу. 

Для участі у круглому столі приймаються 

тези доповідей обсягом до 5 сторінок 

(українською та англійською мовами), набрані у 

текстовому редакторі Microsoft Word, шрифт 

Times New Roman, кегель 14, інтервал 1.5, поля 

– 20 мм, абзац – 12,5 мм.  

Матеріали для участі у круглому столі 

необхідно відправляти на e-mail: 

bochkin.0583@gmail.com з поміткою «Круглий 

стіл 4.06.2020». Назва тез має відповідати 

прізвищу учасника круглого столу (приміром, 

Яценко.doc). 

Редакційна колегія залишає за собою 

право відхиляти матеріали, які не відповідають 

тематиці, напрямам та науковому рівню заходу, 

редакційно-технічним вимогам, а також 

направлені з порушенням терміну подання. 

 

Контактні особи: 

тел. 050-375-41-72 – Олексій Бочковий 

тел. 097-608-76-78 – Ірина Дрок  

 

 


