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ПОЛОЖЕННЯ 

про звітну конференцію науково-педагогічного складу 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

1.  В Одеському державному університеті внутрішніх справ щорічно 

наприкінці навчального року проводиться звітна конференція науково-

педагогічного складу університету. 

2.  Головними завданнями проведення звітної конференції науково-

педагогічного складу університету є: 

• сприяння розвитку фундаментальних і прикладних досліджень за 

пріоритетними напрямками, що спрямовані на задоволення потреб органів 

внутрішніх справ і навчально-виховного процесу; 

• активізація публічної наукової роботи науково-педагогічного складу 

університету; 

• підведення підсумків наукової роботи за рік для кожного з учасників 

конференції; 

• подальше втілення окремих наукових досліджень і пропозицій 

конференції в майбутніх наукових працях (дисертаціях, монографіях, 

підручниках, навчальних і навчально-методичних посібниках, статтях та ін.) і 

в практичній діяльності; 

3. У звітній конференції участь бере весь науково-педагогічний склад 

університету у формі написання наукової роботи в рамках індивідуального 

наукового дослідження. Начальники (завідувачі) кафедр мають підготувати 

звіт про наукову роботу кафедри за рік. 

4. Конференція проходить протягом двох днів. Перший день - 

Пленарне засідання - виступи начальників (завідувачів) кафедр зі звітами про 

наукову роботу кафедри. Другий день - засідання секцій. 

5.  Традиційно робота учасників конференції відбувається у 8 секціях. 

Секція 1. Актуальні проблеми теорії та історії держави і права, 

конституційного та міжнародного права. 

Секція 2. Актуальні проблеми цивільного, соціального та екологічного 

права. 

Секція 3. Актуальні проблеми адміністративного права та 

адміністративної діяльності. 

Секція 4. Актуальні проблеми кримінального права та кримінології. 

Секція 5. Актуальні проблеми кримінально-процесуального права та 

криміналістики. 

Секція 6. Проблеми вдосконалення оперативно-розшукової діяльності 

ОВС. 
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Секція 7. Проблеми мовознавства та методики викладання мов. 

Секція 8. Актуальні проблеми професійної підготовки працівників ОВС. 

6. Для проведення науково-практичної конференції ректор університету 

за поданням відділу організації наукової роботи затверджує Розпорядження 

про проведення конференції. У Розпорядженні вказуються дата проведення 

конференції, строки подання матеріалів та вимоги до їх оформлення. 

7.  Матеріали тез доповідей (з дотриманням усіх вимог до їх 

оформлення) подаються до оргкомітету на паперовому та електронному 

носіях. Оргкомітет має право не прийняти матеріали тез доповіді, якщо: 

- не дотримані вимоги до оформлення; 

- зміст статті не відповідає її назві; 

- відсутній науковий підхід при написанні статті. 

8.  Звітна конференція науково-педагогічного складу університету 

супроводжується публікаціями збірників тез доповідей учасників 

конференції. Звіти начальників (завідувачів) кафедр не публікуються, а 

додаються до загального звіту проведення звітної конференції науково-

педагогічного складу університету. 

9. За результатами проведення науково-практичної конференції найбільш 

корисні ідеї впроваджуються в навчальний процес та практичну діяльність ОВС. 

 

 

 


