
 

на участь у VІ Всеукраїнській науково-

практичній конференції  

«Реалізація прав людини у діяльності 

правоохоронних органів» 

 
Прізвище   

Ім’я   

По батькові  

Місце роботи  

Посада  

Науковий ступінь  

Вчене звання   

Назва доповіді   

Тематичний напрям   

Контактний телефон  

Е-mail  

Планую прийняти 

участь  

Взяти участь особисто чи 
дистанційно за допомогою 

системи відеоконференції  

 

За бажанням учасників під час роботи 

конференції можна подати наукову статтю для 

публікації в журналі «Правовий часопис Донбасу» 

(LOW JOURNAL OF DONBASS).  
З вимогами до оформлення наукової статті 

можна ознайомитися за посиланням: 

https://ljd.dli.donetsk.ua/ljd-requirements 

 

 
 

ДЮІ #Тут Варто навчатись, щоб захищати!!! 

 
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

ДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ 

КРИВОРІЗЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

 

     
 

Факультет № 2 

 
КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН 

 

КАФЕДРА ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН 

 

КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 

 
 

 
VІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція 
 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У 

ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ 

ОРГАНІВ 

 

 

 
28 травня 2021 року 

м. Кривий Ріг 

 

 

 
 

Інститут здійснює підготовку фахівців 

освітніх ступенів «бакалавр», «магістр», 

наукового ступеня доктор філософії та доктор 

наук. 
 

 

Факультет № 2 КННІ 

забезпечує підготовку 

фахівців освітнього ступеня «бакалавр» 

спеціальності: 

- 081 «Право»,  

- 262 «Правоохоронна діяльність»,  

- 281 «Публічне управління та адміністрування»,  

 -051 «Економічна безпека підприємства»  

та освітнього ступеня «магістр» спеціальності:  

- 081 «Право»,  

- 262 «Правоохоронна діяльність». 
 

Підготовка здійснюється за денною та 

заочною формами навчання на контрактній 

основі. 
 

Практичне спрямування навчання 

забезпечується співпрацею з  Юридичною 

клінікою «Захисник». Успішно діють наукові 

гуртки курсантів і здобувачів.  
 

Кафедри факультету активно використовують 

інноваційні технології в юридичній освіті: активні 

та інтерактивні методи проведення навчальних 

занять, елементи дистанційної освіти, тренінги. 
 

В інституті здійснюється видання фахового 

збірника наукових праць «Правовий часопис 

Донбасу», у якому можуть публікуватися 

результати наукових досліджень. 
 

https://www.dli.donetsk.ua/ 

ЗАЯВКА 

 

https://ljd.dli.donetsk.ua/ljd-requirements
https://www.dli.donetsk.ua/


 
 

Маємо честь запросити до участі в 

VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ДІЯЛЬ-

НОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ», яка 

відбудеться 28 травня 2021 року. 

Мета конференції – вироблення пропозицій 

щодо розв’язання проблем захисту  прав і свобод 

людини і громадянина правоохоронними органами 

в умовах адаптації України до європейських 

стандартів, а також обговорення актуальних питань 

галузевого національного права. 

 

 діяльність правоохоронних органів щодо 

захисту прав і свобод людини в умовах  сучасної 

правової доктрини; 

 конституційні та міжнародно-правові 

механізми та гарантії забезпечення прав людини; 

 дотримання прав і свобод людини у 

кримінальному провадженні: теорія і практика; 

 проблеми захисту прав людини у 

кримінальному, кримінально-виконавчому праві та  

кримінології; 

 адміністративно-правове регулювання 

реалізації прав і свобод  людини в сфері публічної 

влади; 

 захист прав, свобод та законних інтересів 

особи в сфері економічної безпеки; 

 проблеми захисту прав людини в цивільних 

та господарських правовідносинах 

 

      До участі в конференції запрошуються 

практичні працівники Національної поліції та 

інших правоохоронних органів, державних органів 

та органів місцевого самоврядування, науковці, 

ад’юнкти, аспіранти, курсанти, здобувачі закладів 

вищої освіти та всі зацікавлені особи. 
 

Матеріали конференції будуть опубліковані у 

вигляді електронної збірки (формат pdf) в 

репозитарії ДЮІ МВС України. 

Електронна версія додатково буде надіслана на 

електронну пошту учасників конференції. 

 

 
 

Участь в конференції безкоштовна.  

Для участі в конференції необхідно до 24 травня 

2021 року надіслати заявку, текст тез доповіді, 

відскановану рецензію наукового керівника (якщо  

учасник немає наукового ступеня) на електронну пошту  

conf2fak.dyi@gmail.com 
Підтвердження про одержання матеріалів буде 

повідомлено авторам протягом трьох робочих днів 
Робочі мови – українська, російська, англійська. 

Тези доповідей друкуються в авторській 

редакції. Автори несуть відповідальність за 

достовірність наведених фактів, посилань, власних 

імен тощо.  

Редколегія залишає за собою право відхиляти 

тези, що подані з порушенням вимог, а також 

редагувати їх.  
 

 
 

 

 обсяг тез – до 4 сторінок формату А4; 

 матеріали подаються в електронному вигляді у 

форматі *.doc або *.docx; 

 верхнє, нижнє, праве, ліве поля – 20 мм; 

 шрифт – Times New Roman, кегль –14, інтервал між 

рядками – 1,0; 

 у верхньому правому куті – прізвище та ініціали 

автора, науковий ступінь, вчене звання, посада; нижче 

назва установи. Через рядок посередині великими 

літерами напівжирним шрифтом – НАЗВА, далі з 

нового рядка – основний текст. 

 посилання на використані джерела вказуються у 

квадратних дужках, список джерел додається після 

тексту в порядку згадування джерел відповідно до 

ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та 

правила складання». 

Файли з матеріалами (тези, заявка) потрібно 

називати: прізвище і вид документу. Наприклад: 

Іваненко_тези, Іваненко_заявка. 
 

 

 

Сидоров І. П. 

здобувач 4 курсу факультету № 2 КННІ, 

Донецького юридичного інституту МВС України 

Науковий керівник – 
 

ПРАВА ЛЮДИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ 

Текст тез… 
 

Література 

1. Про Національну поліцію: Закон України від 

02 липня 2015 року № 580-VIII. Відомості 

Верховної Ради України. 2015. № 40-41. ст. 379. 
 

 

 

Донецький юридичний інститут МВС 

України, Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, 

вул. Степана Тільги,21, 50565. 

Конференція проводиться очно/заочно з 

дотриманням усіх карантинних вимог, спрямованих 

на запобігання поширенню хвороби COVІD-19. 

Всі витрати щодо відрядження та проживання 

здійснюються учасником науково-практичної 

конференції за власний рахунок, або за рахунок 

сторони, що його відряджає. 

 

 

 
+38(068)499-26-54 - Скляр Надія Михайлівна, доцент 

кафедри державно-правових дисциплін.  

+38(098) 977-10-97 – Пилипенко Дмитро Олексійович, 

доцент кафедри кримінально-правових дисциплін.  

+38(066) 773-30-11 – Іваненко Дмитро Дмитрович, 

доцент кафедри цивільного та господарського права. 

Напрями роботи конференції: 

 

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 

 

Приклад  оформлення   тез  

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇЇ 

 МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФРЕНЦІЇ: 

Оргкомітет конференції: 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 


