
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Рада молодих вчених Державного 

науково-дослідного інституту Міністерства 

внутрішніх справ України запрошує до участі у 

Круглому столі, присвяченому 71-й річниці 

прийняття Загальної декларації прав 

людини, що відбудеться 10 грудня 2019 року. 

Мета заходу: обговорення цінностей та 

реалізації Загальної декларації прав людини у 

формуванні основ правової системи України. 

До участі в науковому заході 

запрошуються представники закладів вищої 

освіти, наукових установ, слухачі, аспіранти, 

докторанти, ад’юнкти, магістри та практичні 

працівники. 

Робочі мови Круглого столу: українська, 

англійська. 

Форма участі: заочна. 

 

КОНТАКТНІ ОСОБИ: 
 

Процик Любов Сергіївна 

моб. тел. (093) 431-88-14 

 

Мацько Віта Андріївна 
моб. тел. (068) 735-97-01 

 

МИ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ: 

 

https://www.facebook.com/dndi.mvs/ 

https://www.facebook.com/rmv.dndi.mvs/ 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

 

Криволапчук Володимир Олексійович – 

д.ю.н., професор, заслужений юрист України, 

т.в.о. директора ДНДІ МВС України; 

Вербенський Михайло Георгійович – 

д.ю.н., професор, заслужений юрист України, 

т.в.о. першого заступника директора 

ДНДІ МВС України; 

Опришко Ігор Віталійович – к.ю.н., доцент, 

с.н.с., заступник директора ДНДІ МВС України; 

Смерницький Дем’ян Вікторович – к.ю.н., 

заступник директора ДНДІ МВС України; 

Будзинський Микола Петрович – к.ю.н., 

т.в.о. заступника директора ДНДІ МВС України; 

Плугатар Тетяна Анатоліївна – к.ю.н., 

с.н.с., учений секретар секретаріату Вченої ради 

ДНДІ МВС України; 

Федотова Ганна Валеріївна – д.ю.н., с.н.с., 

начальник науково-організаційного відділу, 

ДНДІ МВС України; 

Процик Любов Сергіївна – к.психол.н., 

науковий співробітник ДНДІ МВС України; 

Луньов Віталій Євгенійович – к.психол.н., 

доцент, провідний науковий співробітник 

Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України; 

Губеладзе Ірина Гурамівна – к.психол.н., 

старший науковий співробітник Інституту 

соціальної та політичної психології 

НАПН України; 

Барко Вадим Вадимович – к.пед.н., 

старший науковий співробітник ДНДІ 

МВС України; 

Скоробагатько Оксана Володимирівна – 

к.ю.н., старший науковий співробітник ДНДІ 

МВС України; 

Мацько Віта Андріївна – науковий 

співробітник ДНДІ МВС України. 

Міністерство внутрішніх справ України 
 

Державний науково-дослідний інститут  

МВС України 
 

Рада молодих вчених ДНДІ МВС України 
 

Рада молодих вчених Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України 
 

Рада молодих вчених Інституту соціальної та  

політичної психології НАПН України 

 

КРУГЛИЙ СТІЛ, 
 

ПРИСВЯЧЕНИЙ 71-Й РІЧНИЦІ 

ПРИЙНЯТТЯ ЗАГАЛЬНОЇ 

ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ 
 

10 грудня 2019 року 
 

м. Київ 

https://www.facebook.com/dndi.mvs/
https://www.facebook.com/rmv.dndi.mvs/


ЗРАЗОК ЗАЯВКИ 
 

Заявка 
 

на участь у Круглому столі, присвяченому 

71-й річниці прийняття Загальної 

декларації прав людини, 

який відбудеться 10 грудня 2019 року в  

Державному науково-дослідному інституті 

МВС України 

 

Прізвище, ім’я, по батькові ................................. 

Науковий ступінь.................................................. 

Вчене звання ......................................................... 

Місце роботи (навчання) ..................................... 

Посада ................................................................... 

Тема доповіді (повідомлення)............................. 

 

Координати для зв’язку:  

Поштова адреса..................................................... 

Контактний телефон ............................................ 

Еmail ...................................................................... 

УЧАСТЬ У РОБОТІ КРУГЛОГО СТОЛУ 
 

Для участі в роботі Круглого столу 

до 3 грудня 2019 року 
необхідно надіслати на електронну пошту: 

rmv_dndi@ukr.net 
1) заявку встановленого зразка;  

2) тези доповіді; 

3) рецензію у відсканованому вигляді (у разі, 

якщо автор не має наукового ступеню). 

Ім’я файлів має відповідати прізвищу автора 

(напр.: Іваненко_Заявка, Іваненко_Тези, 

Іваненко_Рецензія), у темі листа зазначити: 

«Круглий стіл».  
 

Участь у Круглому столі – безкоштовна. 
 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 
Отримання оргкомітетом матеріалів для 

участі в Круглому столі має бути підтверджено 

нашим повідомленням на надану Вами 

електронну адресу. Якщо впродовж трьох 

робочих днів після надсилання матеріалів Ви не 

отримали відповідь, будь ласка, зателефонуйте 

контактній особі.  

 

Подані матеріали буде опубліковано в 

авторській редакції. Відповідальність за зміст 

тез доповідей несуть автори. Оргкомітет 

залишає за собою право відхилити тези 

доповіді, якщо вони не відповідають тематиці 

роботи Круглого столу і зазначеним вимогам.  

 

Електронну версію збірника буде 

розміщено на веб-сайті ДНДІ МВС України за 

посиланням: http://dndi.mvs.gov.ua.  
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

ДОПОВІДЕЙ 
 

Обсяг тез – до 3-х сторінок, шрифт – Times 

New Roman, кегль – 12 пт, міжрядковий інтервал – 

1,15, поля: верхнє, нижнє – 20 мм; ліве – 30 мм; 

праве – 15 мм. На початку зазначають: прізвище, 

ім’я, по батькові автора, посаду та повну назву 

установи, у якій працює (навчається) автор, 

науковий ступінь, вчене звання.  

 

Нижче через інтервал – назву теми доповіді 

(великими літерами). Далі через інтервал – текст 

доповіді та список використаних джерел, що 

оформлюється відповідно до чинних стандартів. 

Посилання на джерела позначаються у квадратних 

дужках: [1, с. 53].  

 

ПРИКЛАД 

ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

 

Іваненко Петро Іванович, 

провідний науковий співробітник 

науково-дослідної лабораторії 

психологічного забезпечення ДНДІ 

МВС України, 

кандидат психологічних наук, доцент 

 

ЗАХИСТ ПРАВ Й СВОБОД ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

 

Список використаних джерел 

1. Проценко Т. О., Мартиненко О. А., 

Логвиненко О. І., Бєлоусов Ю. Л., Демянко О. М., 

Шапочка Т. І., Забезпечення прав людини в 

діяльності правоохоронних органів: за 

міжнародними стандартами: навчально-довідковий 

посібник. ДНДІ МВС України, 2009. 52 с. 
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