
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо Вас до участі у засіданні 

Міжнародного науково-практичного 

круглого столу «Крим – це Україна: 

стратегія деокупації та реінтеграції» з 

нагоди Дня спротиву окупації Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя, 

яке відбудеться 25 лютого 2022 року в 

Одеському державному університеті 

внутрішніх справ. 

До участі у заході запрошуються 

науково-педагогічні працівники; 

представники органів державної влади та 

місцевого самоврядування; представники 

громадських та міжнародних організацій; 

працівники поліції та інші особи, яких 

цікавлять проблеми, що будуть 

обговорюватися на засіданні круглого 

столу. 

 

 

Робоча мова конференції – 

українська, англійська.  

Форма участі – очна та 

дистанційна. 

Посилання Zoom буде надіслано 
 

 

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ: 

 

✓ 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 тематиці круглого столу та 

вимогам щодо їх оформлення. 

 Тези не підлягають додатковому 

редагуванню, тому вони мають бути 

ретельно перевірені автором, який несе 

відповідальність за висвітлений матеріал.  

 

 

Тексти надсилаються на поштову адресу 

університету: 65014, м. Одеса, 

вул. Успенська, 1, Одеський державний 

університет внутрішніх справ (з позначкою: 

«Крим – це Україна: стратегія деокупації 

та реінтеграції» або на електронну 

адресу: berezovenko96@gmail.com;  

liliya.matveeva@i.ua 

 
 

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: 
 

(096) 740-08-15 – завідувачка кафедри 
теорії та філософії права Матвєєва 
Лілія Георгіївна; 

(093) 560-27-88 – викладачка кафедри 

теорії та філософії права Березовенко 

Любов Сергіївна 

 

Реєстрація учасників круглого столу  

з 11.30 до 12.00 год. 

Початок засідання круглого столу  

о 12.00 год. 
 

ПОРЯДОК ПОДАЧІ МАТЕРІАЛІВ 
 

Для участі в роботі конференції просимо 
надіслати на адресу електронної пошти 
оргкомітету тези доповіді (вимоги до 
оформлення тез доповіді додаються) та 
контактний номер телефону для участі 
дистанційно. 

 
Файл (у форматі *.doc) повинен 

відповідати прізвищу доповідача. 
Наприклад: Іванов_Тези. 

mailto:berezovenko96@gmail.com
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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

ГОЛОВА: 
Кузніченко Сергій Олександрович, ректор 
Одеського державного університету 
внутрішніх справ, доктор юридичних наук, 
професор, заслужений діяч науки і техніки 
України, член-кореспондент Національної 
академії правових наук України 
 
ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ:  
Корнієнко Максим Вікторович, проректор 
державного університету, д.ю.н., професор, 
полковник поліції; 
Матвєєва Лілія Георгіївна, завідувачка 

кафедри теорії та філософії права ОДУВС, 

д.ю.н., доцент, полковник поліції. 

 
Члени оргкомітету:  
Бабенко Андрій Миколайович, 
в.о. завідувача кафедри державно-правових 
дисциплін ОДУВС, д.ю.н., професор; 
Балтаджи Поліна Миколаївна, професор 
кафедри державно-правових дисциплін 
ОДУВС, к.ю.н., доцент; 
Домброван Наталія Василівна, начальник 
відділу організації наукової роботи ОДУВС, к.ю.н. 
Магновський Ігор Йосифович, професор 
кафедри теорії та філософії права ОДУВС, 
д.ю.н., доцент; 
Тарасенко Лідія Борисівна, професор 
кафедри теорії та філософії права ОДУВС, 
к.істор.н., доцент; 
Теслюк Ірина Олександрівна, завідувач 
докторантури та аспірантури ОДУВС, к.ю.н.; 
Борисова Олеся Олегівна, доцент кафедри 

державно-правових дисциплін ОДУВС, к.ю.н. 
 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 
на участь у засіданні   

Міжнародного науково-практичного 
круглого столу «Крим – це Україна: 
стратегія деокупації та реінтеграції» 

 

 
https://forms.gle/sjR5bvtconuW4Un5A 
 

Одеський державний університет 
внутрішніх справ – один із провідних 
закладів вищої освіти МВС, 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.  

За додатковою інформацією можна 
звернутися за адресою:  

м. Одеса, вул. Успенська, 1. 
Тел: (048) 738-54-26 – приймальна комісія 
Тел: (066) 912-30-03 – докторантура та 
аспірантура  

    

 

Міністерство 
внутрішніх справ 

України 
Одеський державний університет 

внутрішніх справ 
 
 

Міжнародний 
науково-практичний круглий стіл 

«Крим – це Україна: стратегія 
деокупації та реінтеграції» 

 
з нагоди Дня спротиву окупації 

Автономної Республіки Крим та 
міста Севастополя 

 
 

 
25 лютого 2022 року 

 
м. Одеса 

https://forms.gle/sjR5bvtconuW4Un5A

