ЗАЯВКА
на участь у роботі Всеукраїнського
правничого диспуту
«Захист демократичних цінностей і
дотримання прав людини в Україні»
в рамках Всеукраїнського тижня права
з нагоди проголошення
Генеральною Асамблеєю ООН
Загальної декларації прав людини
13 грудня 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
- взяти участь дистанційно, надіславши текст
доповіді
«__»_________2017 року ___________ підпис
Заявка на участь у диспуті разом із матеріалами
одночасно надсилаються електронною поштою
е-mail: institute2014@ukr.net
в строк до 11 грудня 2017 року
(включно)

ІНСТИТУТ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ
ТА РЕЛІГІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
ПРАВНИЧИЙ ДИСПУТ
«Захист демократичних цінностей і
дотримання прав людини в Україні»
в рамках
Всеукраїнського тижня права з нагоди
проголошення Генеральною Асамблеєю
ООН Загальної декларації прав людини
проводиться Інститутом політико-правових та релігійних
досліджень, Науковим товариством студентів, курсантів,
слухачів, аспірантів, ад’юнктів та молодих вчених
спільно з кафедрою цивільно-правових дисциплін
юридичного факультету Донецького юридичного
інституту МВС України, кафедрою цивільного та
господарського права юридичного факультету
Національного університету біоресурсів та
природокористування України

13 грудня 2017 року
м. Кривий Ріг

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ
УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БІОРЕСУРСІВ ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Шановні колеги!
13 грудня 2017 року на базі Донецького
юридичного інституту МВС України відбудеться
Всеукраїнський
правничий
диспут
«Захист
демократичних цінностей і дотримання прав
людини в Україні» в рамках Всеукраїнського
тижня
права
з
нагоди
проголошення
Генеральною
Асамблеєю
ООН
Загальної
декларації прав людини.
Організатори заходу: Інститут політико-правових
та релігійних досліджень, Наукове товариство
студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та
молодих вчених спільно з кафедрою цивільно-правових
дисциплін
юридичного
факультету
Донецького
юридичного інституту МВС України, кафедра
цивільного та господарського права юридичного
факультету Національного університету біоресурсів та
природокористування України.

Тематичні напрями роботи всеукраїнського
правничого диспуту:
- галузеві юридичні науки – елемент реалізації
прав та свобод громадян;
- демократичні цінності та права людини:
національний та міжнародний вимір;
- захист прав
операції, членів
переміщених осіб.

учасників антитерористичної
їх сімей та внутрішньо

До
участі
у
правничому
диспуті
запрошуються курсанти, студенти, слухачі,
аспіранти (ад’юнкти), вчені, практики, а також
науково-педагогічний склад вищих навчальних
закладів та наукових установ.
За результатами правничого диспуту учасники
забезпечуються електронним збірником доповідей
тез (формат PDF), який буде направлено на
електронну адресу учасників, вказану у заявках
доповіді, рекомендовані оргкомітетом доповіді
також будуть опубліковані на офіційному веб-сайті
Донецького юридичного інституту (у вкладці –
Наукове товариство ДЮІ МВС України).

Вимоги до текстів доповідей

Контакти оргкомітету

Обсяг доповідей - до 5 сторінок.
Оформлення текстів: прізвище, ім’я та по
батькові автора (повністю), посада, назва установи,
де працює (навчається) 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 (за зразком).
Матеріали, які не відповідають вказаним вимогам, напрямам або з порушенням терміну подання,
розглядатися та публікуватися не будуть.

Президент
Інституту
політико-правових
та
релігійних досліджень, Керівник Секретаріату
Координаційної Ради молодих юристів України при
Міністерстві юстиції України
Герасименко Олександр Олександрович
institute2014@ukr.net

Матеріали публікуються в авторській редакції.

Відповідальна особа – Шеховцова Вікторія
Володимирівна, к.е.н., старший викладач кафедри
цивільно-правових
дисциплін
юридичного
факультету ДЮІ МВС України – (096) 025-91-60

Особисті
запрошення
направляються
оргкомітетом за завчасним зверненням осіб, тези
яких схвалено оргкомітетом правничого диспуту.
Робочі мови всеукраїнського правничого
диспуту – українська, російська, англійська.
Усі витрати, пов’язані з відрядженням,
проживанням
і
харчуванням,
здійснюються
учасником конференції 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), 21
Реєстрація учасників з 09-00.
Початок роботи о 10-00.

Голова Наукового товариства студентів, курсантів,
слухачів, аспірантів, ад’юнктів та молодих вчених,
завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін
юридичного факультету ДЮІ МВС України, к.ю.н.
Піддубна Дар’я Сергіївна – (098) 989-62-11
Завідувач кафедри цивільного та господарського
права юридичного факультету Національного
університету біоресурсів та природокористування
України, д.ю.н., доцент
Піддубний Олексій Юрійович – (050) 330-03-90

Партнери заходу: Координаційна Рада молодих
юристів України при Міністерстві юстиції України;
«K-project center»; Український координаційний
центр з підвищення правової освіти населення.

Утверджуємо повагу до права через
довіру до правників

