ЗАЯВКА

на участь у роботі круглого столу
«Актуальні проблеми вдосконалення
нормативно-правового забезпечення
безпеки дорожнього руху»
11 травня 2017 року
Прізвище _________________________________
Ім’я______________________________________
По батькові_______________________________
Місце роботи ______________________________
Посада___________________________________
Наукове звання____________________________
Науковий ступінь__________________________
Адреса:
Службова_________________________________
Домашня_________________________________
Контактні телефони:
Службовий________________________________
Домашній_________________________________
Мобільний________________________________
E-mail:____________________________________
Факс:_____________________________________
Назва доповіді_____________________________
____________________________________________
____________________________________________
______________________________________
Планую (необхідне підкреслити):
- бути особисто
- тільки надіслати текст доповіді

50565, м. Кривий Ріг,
вул. Степана Тільги, б. 21,
Донецький юридичний інститут
МВС України
тел. (0564) 95-09-69, факс (0564) 95-09-60
e-mail: ndl_dli@i.ua

МВС УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ
ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ
Відповідно до Наказу Міністерства освіти
і науки України від 04 липня 2016 року № 771
«Про ліцензування освітньої діяльності на
третьому
освітньо-науковому
рівні»
у
Донецькому
юридичному
інституті
здійснюється підготовка докторів філософії у
галузі знань «Право». Ліцензійний обсяг
набору – 15 осіб.
На території Донецької області та
Кривбасу Донецький юридичний інститут –
це єдиний вищий навчальний заклад, що
здійснює підготовку докторів філософії у
галузі знань «Право». Підготовка докторів
філософії здійснюється за такими науковими
спеціальностями 12.00.01 – теорія та історія
держави і права; історія політичних і правових
учень; 12.00.05 – трудове право; право
соціального
забезпечення;
12.00.07
–
адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право; 12.00.09 –
кримінальний процес та криміналістика;
судова експертиза; оперативно-розшукова
діяльність.
Це
рішення
центрального
освітянського органу державної влади є
свідченням визнання наукових шкіл інституту,
результати наукових досліджень яких широко
відомі науковій громадськості, активно
впроваджуються у практичну діяльність
правоохоронних органів та навчальний процес
навчальних закладів системи вищої освіти
України.
Строк навчання – 4 роки. Вартість
навчання: очна форма – 10500 грн.; заочна
форма – 8000 грн.

проводить

КРУГЛИЙ СТІЛ
«Актуальні проблеми
вдосконалення нормативноправового забезпечення безпеки
дорожнього руху»
11 травня 2017 року
м. Кривий Ріг

Шановні колеги!
11 травня 2017 року науково-дослідна
лабораторія
з
проблемних
питань
правоохоронної
діяльності
Донецького
юридичного інституту МВС України проводить
круглий стіл на тему: «Актуальні проблеми
вдосконалення
нормативно-правового
забезпечення безпеки дорожнього руху».
Тематичні напрями роботи круглого столу:
- адміністративно-правове забезпечення безпеки
дорожнього руху;
- державний
та
громадський
контроль
забезпечення безпеки дорожнього руху;
- особливості розкриття та розслідування
злочинів проти безпеки руху та експлуатації
транспорту;
- медичне забезпечення безпеки дорожнього
руху;
- попередження
дитячого
дорожньотранспортного травматизму;
- вдосконалення
системи
підготовки,
перепідготовки та допуску до керування водіїв
транспортних засобів;
- зарубіжний досвід та міжнародна співпраця
нормативно-правового
забезпечення
безпеки
дорожнього руху.
До участі у круглому столі запрошуються
вчені, практики та фахівці у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху, а також науковопедагогічний склад, аспіранти (ад’юнкти) вищих
навчальних закладів.
Заявка на участь у круглому столі разом із
матеріалами одночасно надсилаються електронною
поштою
е-mail: ndl_dli@i.ua
в строк до 27 квітня 2017 року
(включно)
За результатами круглого столу доповіді,
рекомендовані оргкомітетом, будуть видані
окремим збірником.
Вимоги до текстів доповідей.
Обсяг доповідей до 5 сторінок.
Оформлення текстів: прізвище, ім’я та по
батькові автора (повністю), посада, назва установи,
де працює автор; нижче – назва доповіді
прописними літерами з середини рядка; далі текст.

Список використаних джерел (без повторів)
оформлюється в кінці тексту під назвою «Список
використаних джерел». У тексті посилання
вказуються у квадратних дужках з порядковим
номером джерела за списком, через кому номер
сторінки (сторінок).
Тексти необхідно надсилати в електронному
варіанті у форматі doc, редактор Microsoft Word;
шрифт – Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5;
поля – 20 мм; абзац – 12,5 мм; назва файлу відповідає
прізвищу автора; до тексту обов’язково додати
заповнену заявку учасника (зразок додається).
Матеріали, які не відповідають вказаним
вимогам, напрямам або з порушенням терміну
подання, розглядатися та публікуватися не будуть.
Матеріали будуть публікуватися в авторській
редакції.
Особисті запрошення будуть направлені
оргкомітетом за завчасним зверненням осіб, тези
яких схвалено оргкомітетом кругового столу.
Робочі мови круглого столу – українська,
російська.
Усі витрати, пов’язані з відрядженням,
проживанням
і
харчуванням,
здійснюються
учасником круглого столу за власний рахунок або
за рахунок організації, що його відряджає.
Місце проведення:
Донецький юридичний інститут МВС України,
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Степана Тільги (Революційна), б. 21
Початок роботи о 10.00.
Реєстрація учасників з 09.00.
Контактні телефони:
+38(099) 019-33-71
–
старший
науковий
співробітник науково-дослідної лабораторії з
проблемних питань правоохоронної діяльності
Пилипенко Євгенія Олексіївна
+38(067) 618-13-88 – завідувач науково-дослідної
лабораторії з проблемних питань правоохоронної
діяльності
Вітвіцький Сергій Сергійович
Ректор

В.М. Бесчастний

Донецький юридичний інститут
МВС України

ЗАПРОШУЄМО
НА НАВЧАННЯ

Ми здійснюємо підготовку фахівців на
денній та заочній формах навчання:
- за державним замовленням для
підрозділів Національної поліції України;
- на контрактній основі для підрозділів
МВС України, Національної поліції України,
державних та комерційних установ.
Спеціальність «Право», спеціалізації:
- адміністративно-правова, господарськоправова,
кримінально-правова,
цивільноправова.
Освітні ступені:
- бакалавр, магістр, доктор філософії,
доктор наук.
Наукові спеціальності:
- адміністративне право, кримінальне
право, кримінальний процес, трудове право.
Курси довузівської підготовки:
- підготовка до зовнішнього незалежного
оцінювання за предметами: історія України,
українська мова та література.
На цей час вирішено питання про
відкриття факультету нашого навчального закладу
у м. Маріуполь, на базі якого будуть проходити
підготовку курсанти, студенти, слухачі за всіма
формами навчання.
Приймальна комісія працює за адресою:
м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21
Телефони: 067-914-74-54; 099-95-63-108;
(0564)92-96-07; (0564)92-95-27
Офіційний сайт: www.dli.donetsk.ua
E-mail: vstup.dui@i.ua

