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КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 

ДОПОМОГИ 

 

 

Шановні колеги! 

30 вересня 2022 року Криворізький навчально-науковий інститут 

Донецького державного  університету  внутрішніх справ 

проводить 
 

V Всеукраїнську науково-практичну конференцію  

«РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В 

УМОВАХ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ» 
 

Тематичні напрями Всеукраїнської науково-практичної конференції 

 Секція 1: конституційні та міжнародно-правові механізми та гарантії 

забезпечення прав людини в умовах збройних конфліктів; 

 Секція 2: дотримання прав і свобод людини в умовах окупації українських 

територій у сфері  кримінальної юстиції; 

 Секція 3: адміністративно-правове забезпечення реалізації прав і свобод  

людини в сфері публічної влади в умовах окупації українських територій; 

 Секція 4: захист прав, свобод та законних інтересів особи в сфері 

економічної безпеки в умовах збройного конфлікту; 
 Секція 5: проблеми захисту прав людини в цивільних, господарських, 

трудових правовідносинах, правовідносинах з соціального забезпечення та 

захисту під час воєнних дій. 
 

До участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

запрошуються вчені, науковці та дослідники, практичні працівники 

Національної поліції України та інших правоохоронних органів, представники 

органів державної влади та місцевого самоврядування, міжнародних та 



громадських організацій, а також аспіранти (ад’юнкти) та здобувачі  

закладів вищої освіти.  

Учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції можуть 

долучитися до роботи за допомогою системи відеоконференції ДонДУВС 

(посилання буде надіслане на електронну пошту учасників після отримання 

тез доповідей). 

 

Для участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції необхідно: в 

строк до 25 вересня 2022 року (включно) надіслати на електронну адресу 

оргкомітету conf2fak.dyi@gmail.com 

 

 заявку за зразком, що додається  (у форматі .doc); 

 текст тез доповіді, оформлений відповідно до вимог. 
 

V Всеукраїнська  науково-

практична конференція  

«РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У 

ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ 

ОРГАНІВ В УМОВАХ ОКУПАЦІЇ 

УКРАЇНСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ» 
 

Прізвище, ім’я та по батькові  

(без скорочень!)______________________________ 

Назва тез доповіді (повідомлення) ______________ 

Секція ______________________________________ 

Місце роботи (навчання)______________________ 

Посада (повністю)____________________________ 

Науковий ступінь ____________________________ 

Вчене звання ________________________________ 

Спеціальне звання ___________________________ 

Адреса для листування________________________ 

Контактний телефон (обов’язково!)  ____________ 

E-mail: (обов’язково!)_________________________ 

Відомості, викладені в заявці, можуть бути 

оприлюднені у друкованих матеріалах науково-

практичної конференції (потрібне підкреслити) 

 так 

 ні 

 

Вимоги щодо оформлення тез доповіді: 

 

Тези надаються на розгляд організаційного комітету 

Всеукраїнської науково-практична конференції в електронному 

вигляді (файл з розширенням – doc). 

Текст має бути набрано за допомогою текстового 

редактора Microsoft Word для Windows, розмір аркушу А4 

(210х297 мм), всі береги – 2 см, шрифт – Times New Roman, 

кегль – 14 пт, інтервал між рядками – 1,0, відступ – 1,25, 

сторінки не нумеровані. 

Обсяг тез до4 сторінок. Кількість співавторів – до 3-х. 

 

Структура рукопису: 

 прізвище, ім’я та по батькові (повністю) автора (ів) 

(напівжирний шрифт); 

 посада, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, 

(без скорочень, вирівнювання за шириною, курсив, 

міжрядковий інтервал - 1); 

 прізвище, ім’я та по батькові (повністю) наукового 

керівника (напівжирний шрифт) – вимога для здобувачів 

вищої освіти; 

 посада, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання 

наукового керівника (без скорочень, вирівнювання за 

шириною, курсив, міжрядковий інтервал - 1); 

 порожній рядок; 

 назва доповіді (великі літери, напівжирний шрифт, 

вирівнювання за центром). 

    Зверніть увагу!!! Назва тез доповіді не повинна 

бути тотожною з назвою тематичних напрямів V 

Всеукраїнської науково-практичної конференції  

  порожній рядок; 

 основний текст (вирівнювання за шириною); 

 порожній рядок; 

 список використаних джерел, оформлений відповідно 

до вимог ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 

складання 

 

Приклад оформлення тез  

Войтенко І. П. 

здобувач 4 курсу факультету № 2 КННІ, 

Донецького   державного   університету   внутрішніх   справ 

 Науковий керівник – Шевченко В. А. 

професор кафедри цивільного права 

Донецького державного університету внутрішніх справ, д.ю.н. 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ 

Текст тез… 

Література 

1. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 

mailto:conf2fak.dyi@gmail.com


2015 року № 580-VIII. Відомості Верховної Ради України. 

2015. № 40-41. ст. 379. 

 

Редакційна колегія залишає за собою право відхилення заявки на участь у 
V Всеукраїнській науково-практичній конференції та тез доповідей у разі їх 
оформлення з порушенням вимог, про що авторові буде повідомлено 
електронним листом на адресу, зазначену в заявці. 

 

Участь у V Всеукраїнській науково-практичній конференції 
безкоштовна.  

Онлайн-

студія 

Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21 

Навчальний корпус КННІ ДонДУВС  

 

Початок роботи V Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ 

ОРГАНІВ В УМОВАХ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ» 

о 10.00  
 

Телефони для 

довідок: 

 

+38(068)499-26-54 – Скляр Надія Михайлівна, доцент кафедри державно-

правових дисциплін факультету №2 КННІ ДонДУВС.  

+38(099) 484-70-80 – Барган Сергій Сергійович, викладач кафедри 

кримінально-правових дисциплін факультету №2 КННІ ДонДУВС.  

+38(067) 638-18-85  – Юнацький Марьян Олегович, доцент кафедри 

цивільного та господарського права факультету №2 КННІ ДонДУВС. 

 


