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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції 
з нагоди відзначення Міжнародного дня прав людини, 

яка відбудеться 10 грудня 2021 року 
 

Мета заходу: обговорення механізму захисту в Україні прав і свобод 
людини, реалізації Загальної декларації прав людини у формуванні основ 
правової системи України, а також визначення демократичних цінностей та прав 
людини у національному й міжнародному вимірі. 

 
 

ТЕМАТИКА СЕКЦІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Секція 1: Загально-теоретичний аспект захисту прав людини в умовах 

сьогодення. 

Секція 2: Загальна декларація прав людини: історія, принципи та сучасний 

стан реалізації. 

Секція 3: Права людини в умовах збройного конфлікту (війни). 

Секція 4: Забезпечення прав людини у сфері кримінального судочинства. 

Секція 5: Попередження та протидія насильству у суспільстві: 

вітчизняний та зарубіжний досвід. 

Секція 6: Забезпечення прав людини в окремих сферах суспільних відносин.  



До участі запрошуються науковці, практики, здобувачі вищої освіти, 

ад’юнкти (аспіранти), докторанти установ і організацій, діяльність яких 

пов’язана з проблематикою конференції. 

 
Просимо Вас до 6 грудня 2021 року заповнити онлайн-

заявку за посиланням https://forms.gle/hgBxf9LmtJptiTHT8 

(окремо кожним автором або співавтором) та надіслати тези 

доповіді на електронну пошту rmv_dndi@ukr.net, назва файлу – 

прізвище автора (наприклад: Величко_тези), у темі листа 

зазначити: «Конференція_Секція_№_».  

 

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ: 

1. Обсяг тез від 3 до 5 сторінок, які набираються у текстовому редакторі 

WORD. Формат сторінки: А 4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова. 

2. Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14 пт., міжрядковий 

інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см. 

3. Береги: зверху, знизу, справа, зліва – 20 мм. 

4. Посилання на використані джерела у тексті позначаються квадратними 

дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком, номеру 

сторінки. Наприклад: [5, c. 57].  

5. Список використаних джерел подається у кінці тексту в алфавітному 

порядку, оформлений згідно з вимогами Національного стандарту України 

ДСТУ 8302:2015. 

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ: 

–   перший рядок – прізвище та ініціали автора (шрифт напівжирний 

курсив, вирівняний по правій стороні); 

–  другий рядок – науковий ступінь, вчене звання для осіб, які їх мають / 

освітній ступінь, який здобувають (шрифт курсив, вирівняний по правій 

стороні); 

–  третій рядок – посада (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні); 

–  четвертий рядок – повна назва установи, де працює або навчається 

автор (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні); 

–  п’ятий рядок – місто (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні). 

Здобувачі вищої освіти (бакалавр, магістр) подають тези у співавторстві 

з науковим керівником. 

–  нижче, через один інтервал – назва тез посередині рядка (прописні 

літери, шрифт напівжирний, без крапки); 

–  через один інтервал – текст тез (сторінки тез не нумеруються). 

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:  українська, англійська. 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ:  заочна 
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ЗАХИСТ ПРАВ Й СВОБОД ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

 

Текст тез … [1, с. 23-25]. 

 

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. 

 

Увага! Отримання оргкомітетом матеріалів для участі в конференції 

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, що відповідають тематиці роботи конференції і 

зазначеним вимогам, буде опубліковано в авторській редакції. Оргкомітет 

залишає за собою право внесення редакційних правок до тексту тез доповіді.  

 

Електронний збірник матеріалів буде розміщений на сайті ДНДІ 

МВС України https://dndi.mvs.gov.ua після 31 січня 2022 року, сертифікати – 

надіслані на заявлені учасниками електронні адреси до 21 грудня 2021 року.  

 
КОНТАКТИ 

 

Е-mail: rmv_dndi@ukr.net 

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

 

моб. тел.: +380939438088 – Лісніченко Лілія Василівна; 

моб. тел.: +380687359701 – Мацько Віта Андріївна. 

 
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ Є БЕЗКОШТОВНОЮ! 

https://dndi.mvs.gov.ua/
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ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ! 


