ЗАЯВКА
на участь у науково-практичному семінарі
«Інформаційна безпека в діяльності
поліції»

Організаційний комітет
КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНОЇ
ТЕХНІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
вулиця Степана Тільги, 21,
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50065
Контактні особи:
Завідувач кафедри - канд. юрид.
наук , підполковник поліції
Тулінов Валентин Сергійович,
тел. +38(095)850-10-36
Секретар оргкомітету - канд. пед.
наук, Павлиш Тетяна Григорівна,
тел. +38(098)932-94-46
Тези доповідей друкуються в авторській редакції. Автори несуть відповідальність за достовірність наведених фактів, посилань, власних імен тощо. Редколегія залишає за собою право відхиляти
тези, що подані з порушенням вимог, а
також редагувати їх.
Всі витрати щодо відрядження та
проживання здійснюються учасником
науково-практичного семінару за власний рахунок, або за рахунок сторони, що
його відряджає.

Прізвище _________________________________
Ім’я ______________________________________
По батькові _______________________________
Місце роботи ______________________________
__________________________________________
__________________________________________
Посада ___________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Вчене звання ______________________________
Науковий ступінь __________________________
Адреса: ___________________________________
__________________________________________
_______________________________________ __
Контактні телефони:
__________________________________________
__________________________________________
Е-mail ____________________________________
Назва тез _________________________________

Здійснити реєстрацію учасника семінару
в електронній формі можна
за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSf25ORVteMJMYIqXq76aWk9NlhX
mcxMg-WQ5YX0iLRVeRMyaA/viewform

ДЮІ #ТутВарто навчатись, щоб захищати!!!

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ
УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА
В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ
Науково-практичний семінар

м. Кривий Ріг
03 квітня 2020 року

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Інформуємо Вас, що у Донецькому
юридичному інституті МВС України
03 квітня 2020 року відбудеться
науково-практичний семінар
“ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В
ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ”.
Актуальність
теми
науково практичного семінару визначається особливостями сучасного інформаційного етапу розвитку суспільства, дотримання прав
та свобод громадян у сфері інформації,
небезпечний характер суспільних відносин у кіберпросторі, що зумовлює необхідність реагування органів Національної
поліції України.
Для участі у роботі семінару запрошуються практичні працівники органів Національної поліції, науковці, ад'юнкти,
аспіранти, студенти закладів вищої освіти
та інші зацікавлені особи.
Для участі у науково-практичному семінарі необхідно до 23 березня 2020 року надіслати заявку, тези доповідей електронною поштою на адресу оргкомітету:
pkafedrastiit@gmail.com
Робочі мови – українська, англійська
З повагою
т.в.о. ректора

Єгор НАЗИМКО

На семінарі планується обговорити
наступне коло питань:
1. Правове та організаційне забезпечення
інформаційної безпеки у діяльності поліції;
2. Технології захисту інформації в комп'ютерних мережах органів Національної поліції;
3. Забезпечення інформаційної безпеки
органами Національної поліції України;
4. Інформаційна взаємодія Національної
поліції України з громадськістю;
5. Інформаційна безпека автоматизованих
робочих місць правоохоронця;
6. Діяльність Національної поліції України для підтримки та функціонування єдиного інформаційного простору.
Матеріали конференції будуть опубліковані у вигляді електронної версії збірника
(формат pdf) на сайті Донецького юридичного
інституту
МВС
України:
http://
www.dli.donetsk.ua/. Електронна версія додатково буде надіслана на електронну пошту
учасників конференції.
Вимоги до оформлення тез доповідей:
 матеріали подаються в електронному
вигляді у форматі *.doc або *.docx;
 обсяг тез – до 4 сторінок формату А4;
 верхнє, нижнє, праве, ліве поле – 20 мм;
 шрифт – Times New Roman, кегль –14,
інтервал між рядками – 1,0;
 у верхньому правому куті – прізвище та
ініціали автора, нижче назва установи, посада. Через рядок посередині великими літерами напівжирним шрифтом – НАЗВА, далі з
нового рядка – основний текст.
 посилання на використані джерела вказуються у квадратних дужках, список джерел
додається після тексту в порядку згадування

джерел відповідно до ДСТУ 8302:2015
«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»
 файл назвати прізвищем учасника.
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Донецький Юрій Іванович
ddd@ukr.net
студент 4 курсу юридичного факультету,
Донецького юридичного інституту
МВС України
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА
В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ
Текст тез…
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