
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо взяти участь у роботі ХIІ 

Всеукраїнської наукової конференції  

молодих учених «Правова система держави: 

проблеми формування та перспективи 

розвитку в контексті євроінтеграції», яка 

відбудеться 12 грудня 2019 року в Одеському 

державному університеті внутрішніх справ. 

До участі у конференції запрошуються 

науковці, ад’юнкти, аспіранти, здобувачі, магістри, 

курсанти та студенти. 

 

Робоча мова конференції – українська. 

Форма участі – очна та дистанційна. 

 

РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

ПЛАНУЄТЬСЯ 

У РАМКАХ ТАКИХ СЕКЦІЙ: 
 

✓ теорія та практика побудови і розвитку 

демократичної, соціальної, правової 

держави у контексті євроінтеграції та 

НАТО; 

✓ права людини в Україні: сучасний стан та 

перспективи розвитку; 

✓ теоретико-правові проблеми забезпечення 

правопорядку територіальними органами 

Національної поліції 
 

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ: 

 
✓ Назва секції відповідно до переліку 

(шрифт Times New Roman № 12, праворуч). 
✓ Назва доповіді посередині рядка (перше 

слово з великої літери, без крапки): шрифт 
Times New Roman № 14, жирний. 
✓ Нижче, через один інтервал, праворуч – 

прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, 
вчене звання, посада, повна назва установи, де 
навчається або працює автор, відомості про 

наукового керівника (для осіб, які не мають 
наукового ступеня); шрифт Times New Roman 
№ 12. 
✓ Через один інтервал – текст тез, який 

повинен відповідати таким вимогам: формат 
А4 (210×297), орієнтація книжкова, поля: 
верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times 
New Roman, кегель 14, міжрядковий інтервал 1,5; 
вирівнювання тексту – по ширині; абзацний 
виступ – 1,25 см. 
✓ Список використаних джерел (без 

повторів) оформлюється в кінці тексту під 
назвою «Література:». У тексті посилання 
позначаються квадратними дужками із 
вказівкою в них порядкового номера джерела 
за списком та через кому – номера сторінки 
(сторінок), наприклад: [7, с. 16]. 
✓ Загальний обсяг тексту – до 5-ти сторінок 

зі списком використаних джерел. 
 

 Оргкомітет конференції залишає за собою 

право відхиляти матеріали, які не 

відповідають напряму конференції та вимогам 

щодо їх оформлення. 

 Тези не підлягають додатковому 

редагуванню, тому вони мають бути ретельно 

перевірені автором, який несе відповідальність 

за висвітлений матеріал.  

Усі витрати, пов’язані з участю у 

конференції, придбанням матеріалів, 

здійснюються за рахунок учасника 

конференції або сторони, що відряджає. 

 

Тексти надсилаються на поштову адресу 

університету: 65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1, 

Одеський державний університет внутрішніх 

справ (з позначкою: на XIІ Всеукраїнську наукову 

конференцію молодих учених «Правова система 

держави: проблеми формування та перспективи 

розвитку в контексті євроінтеграції») або на 

електронну адресу: tdipoduvs@ukr.net 

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: 
 

 (067) 868-63-89 – професор кафедри теорії 

та філософії права ОДУВС, к.і.н., доцент 

Тарасенко Лідія Борисівна; 

(093) 180-66-24 - викладач кафедри теорії 

та філософії права ОДУВС Бібік Ірина 

Сергіївна; 

 (048) 709 50 88 – відділ організації наукової 

роботи ОДУВС. 
 

Реєстрація учасників конференції  

з 09.00 до 10.00 год. 

Початок конференції о 10.00 год. 

 
ПОРЯДОК НАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ 

 
Для участі в роботі конференції просимо до 

_30 листопада 2019 р. надіслати на адресу 
електронної пошти оргкомітету: 
✓ заповнену за зразком заявку на участь у 

конференції (див. додаток); 
✓ тези доповіді (вимоги до оформлення тез 

доповіді додаються); 
✓ відскановану електронну копію рецензії 

(для осіб, які не мають наукового ступеня). 
 
Файли (у форматі *.doc) повинні відповідати 

прізвищу доповідача зі  вказівкою для заявки – 
Заявка, для тез – Тези. Наприклад: 
Іванов_Заявка, Іванов_Тези. 

 
ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Голова: 
Аброськін В.В., ректор державного 
університету. 
Заступники голови:  
Кузніченко С.О., проректор державного 
університету, д.ю.н., професор; 

mailto:tdipoduvs@ukr.net


Матвєєва Л.Г., завідувач кафедри теорії та 

філософії права ОДУВС, д.ю.н., доцент. 
 
Члени оргкомітету:  
Тарасенко  Л.Б., професор кафедри теорії та 
філософії права ОДУВС, к.і.н., доцент; 
Бутирін Є.О., доцент кафедри теорії та 
філософії права ОДУВС, к.ю.н; 
Дунаєва О.М., доцент кафедри теорії та 
філософії права ОДУВС, к.п.н.; 
Шевчук В.В. – старший викладач кафедри теорії 
та філософії права ОДУВС; 
Бібік І.С. – викладач кафедри теорії та філософії 
права ОДУВС; 
Корженко О.М. – викладач кафедри теорії та 
філософії права ОДУВС; 
Домброван Н.В. – начальник відділу організації 
наукової роботи ОДУВС. 
 

 
ЗРАЗОК ЗАЯВКИ 
на участь у роботі  

ХІІ Всеукраїнської наукової конференції  
молодих учених «Правова система держави: 

проблеми формування та перспективи 
розвитку в контексті євроінтеграції»       

                                                      

Прізвище, ім’я,  
по батькові 

 

Науковий ступінь, 
вчене звання 

 

Місце роботи, посада  
Місце навчання (назва 
ВНЗ, курс, факультет) 

 

Дані про наукового 
керівника чи співавтора 

 

Назва секції  

Тема доповіді  

Я планую:  

- приїзд і особисту 
участь у роботі 
конференції 

 

- тільки надання тез 
доповіді 

 

Контактний телефон  

E-mail  

 

Одеський державний університет 

внутрішніх справ – один із провідних 

закладів вищої освіти Міністерства 

внутрішніх справ, який має досвідчений 

науково-педагогічний колектив та сучасну 

матеріально-технічну базу. 

 

Університет здійснює підготовку фахівців 

освітніх ступенів бакалавра та магістра, а 

також освітньо-наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальностями «Право» та 

«Правоохоронна діяльність» за державним 

замовленням і за контрактом, за денною і 

заочною формою навчання.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ 
СПРАВ УКРАЇНИ 

Одеський державний університет 
внутрішніх справ 

 
 

ХIІ Всеукраїнська наукова 
конференція молодих учених 
«Правова система держави: 

проблеми формування та 
перспективи розвитку в 

контексті євроінтеграції», 
 

присвячена Дню прийняття 
Декларації прав людини 

 
12 грудня 2019 року 

 
м. Одеса 

 


