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ЗАПРОШУЮТЬ
Вас взяти участь у роботі

Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Актуальні проблеми судово-експертної діяльності 

в умовах воєнного стану та повоєнний період»
яка відбудеться 28 вересня 2022 року у дистанційному режимі на базі платформи Zoom 

в Одеському науково-дослідному інституті судових експертиз Міністерства юстиції України

Метою конференції є об’єднання зусиль судово-експертної спільноти та криміналістів України у 
вирішенні актуальних питань діяльності в сучасних умовах та у найближчій перспективі.

До участі у конференції запрошуються вчені, співробітники судово-експертних установ, судових і 
правоохоронних органів, приватні експерти, аспіранти та докторанти профільних закладів освіти

Тематичні напрями конференції:
Авіаційно-транспортна експертиза
Біологічна експертиза
Будівельно-технічна експертиза
Воднотранспортна експертиза
Вибухово-технічна експертиза
Гемологічна експертиза
Експертиза безпеки життєдіяльності
Експертиза зброї
Експертиза матеріалів, речовин та виробів
Експертиза з питань землеустрою
Експертиза військового майна
Експертиза відео-, звкозапису
Експертиза у сфері інтелектуальної власності
Експертиза фототехнічна, портретна та голографічних зображень 
Економічна експертиза
Електротехнічна експертиза
Електротранспортна експертиза

Земельно-технічна експертиза 
Інженерно-екологічна експертиза 
Інженерно-механічна експертиза 
Інженерно-транспортна експертиза 
Комп’ютерно-технічна експертиза 
Мистецтвознавча експертиза 
Оціночно-будівельна експертиза 
Оціночно-земельна експертиза 
Пожежно-технічна експертиза 
Почеркознавча та лінгвістична експертиза 
Психологічна експертиза
Технічна експертиза документів 
Товарознавча експертиза 
Телекомунікаційна експертиза 
Транспортно-товарознавча експертиза 
Трасологічна експертиза

Загальні положення
Участь у конференції - безкоштовна. Робоча мова конференції: українська
Форма проведення конференції комбінована:
- участь у конференції: заочна;
- пленарне засідання: 28 вересня 2022 року о 10:00 он-лайн у режимі сервісу Zoom. Для долучення до 
відеодзвінка кожен учасник конференції 23-26 вересня 2022 року отримає відповідне посилання на 
електронну адресу, зазначену в заявці
Для участі у роботі конференції необхідно до 10 вересня 2022 року надіслати на електронну адресу 
оргкомітету (E-mail:ondise.lndekc.conf@gmail.com) одним листом:
• анкету учасника (зразок додається);
• відредаговані тези доповіді (зразок додається);
Просимо дотримуватись зазначених правил!

Додаткова інформація:
Z Оргкомітет залишає за собою право відхилення тез доповідей, які не відповідають зазначеним вимогам 

mailto:ondise.lndekc.conf@gmail.com


J За результатами роботи конференції буде видано електронний збірник тез доповідей - матеріали конференції, 
яким буде присвоєно ISBN та індекс УДК. Матеріали конференції усі учасники отримають на електронну пошту, 
зазначену в заявці
С Матеріали конференції будуть розміщені на депозитарії Одеського НДІСЕ МЮ та Львівського НДЕКЦ МВС 
За додатковою інформацією звертатись:

Одеський НДІСЕ МЮ: к.ю.н., доцент Черемнова Антоніна Іванівна
(093 091 42 28, ondise.lndekc.conf@gmail.com)
Львівський НДЕКЦМВС: к.т.н., професор Беднарчук Микола Степанович
(067 580 08 77, 066 086 35 75, 1959mikolai@i.ua, 1959mikolai@gmail.com)

Вимоги до оформлення тез доповіді:
• Вказати УДК;
• Обсяг рукопису: 3-5 сторінок, включаючи ілюстрації, список літератури.
• Сторінки не нумерувати.
• Тези доповіді повинні бути виконані у форматі А-4 текстового редактора Microsoft Word for Windows у 
вигляді файла з розширенням doc (Документ Word 97-2003); шрифт - Times New Roman, кегль - 14, 
міжрядковий інтервал - 1,5; абз. відступ - 10 мм, усі поля - 20 мм.
• У тезах доповіді не повинно бути переносів слів та макросів.
• Ілюстрації (креслення, схеми, графіки, діаграми, тощо) у тексті тез доповіді позначаються скороченням 
«Рис.». Ілюстрації розташовуються у тексті тез доповіді після посилання на них.
• Посилання на використанні джерела виконуються в тексті в квадратних дужках.
• Перелік використаних джерел (тільки ті, на які є посилання у тексті) подається в кінці тез доповіді автора та 
оформлюється за вимогами ДСТУ 8302:2015.
• Матеріали, які не відповідають усім вказаним вимогам, не розглядаються.
• Відповідальність за зміст наданих матеріалів і дотримання авторських прав покладається на авторів.
• Тези доповіді друкуються в авторській редакції І;
• Назви файлів та тема тез доповіді повинні відповідати прізвищу та імені учасника конференції (наприклад, 
Гріненко Т.І._заявка, Гріненко Т.І._тези);

Зразок оформлення тез доповіді
УДК

Гріненко Тарас Іванович
кандидат технічних наук, старший дослідник, 

старший науковий співробітник лабораторії товарознавчих досліджень 
Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України

ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ, 
ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ТЕРМІН її ПРОВЕДЕННЯ

Сьогодні судова товарознавча експертиза..... є одним із затребуваних напрямків у судово-експертній
діяльності [1, с. 20] ...(далі текст....).

Перелік використаних джерел:
1. Кралюк М. О., Омельченко Н. В., Пашинська О. Г., Браїлко А. С. Формування споживних властивостей 
саморятівників шахтних ізолюючих на хімічно зв’язаному кисні. Вісник Львівського торговельно- 
економічного університету. Технічні науки. Львів: Видавництво ЛТЕУ. 2021. Вип. 26. С. 7-16.
2................

Зразок анкети учасника (в форматі PDF та Word)
Заявка

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання судово-експертної діяльності
в умовах воєнного стану та повоєнний період» 28.09.2022 р.

Прізвище
Ім’я
По-батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Почесне звання
Посада
Найменування установи, закладу
Дані про співавтора (ів)
Назва доповіді
Тематичний напрям
Контактний телефон
Електронна адреса
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