
«Захист прав людини в умовах європейської
та євроатлантичної інтеграції:

екологічні, економічні та соціальні аспекти»

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО КРУГЛОГО СТОЛУ

9 грудня 2020 року

м. Маріуполь

визначення актуальних проблем та пошук можливостей вдосконалення національного 
законодавства у сфері захисту прав людини на підставі конструктивного діалогу між 
науковцями і практиками. 

МЕТА КРУГЛОГО СТОЛУ:

юридична клініка
«феміда»

донецький державний
університет управління

до участі у заході запрошуються усі особи, зацікавлені у тематиці круглого столу.

Форма участі: он-лайн на платформі ZOOM.
Початок роботи: о 14:00.
Офіційні мови: українська, англійська.

УМОВИ УЧАСТІ:

За результатами роботи буде сформовано збірник матеріалів Науково-практичного круглого 
столу в PDF-форматі, який розміщуватиметься на офіційному сайті Донецького державного 
університету управління https://dsum.edu.ua

Міністерство освіти і науки України
Донецький державний університет управління

Кафедра спеціально-правових дисциплін
Юридична клініка «Феміда»

Всеукраїнська громадська організація 
«Асоціація правників України»

Запрошуємо науковців і практиків, здобувачів наукових ступенів та вищої освіти, представників 
органів влади, місцевого самоврядування та бізнесу, інших зацікавлених осіб 

взяти участь у роботі



Обсяг: до 3 сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word. Формат сторінки – А4 
(297*210 мм), береги – 20 мм. Шрифт – Times New Roman, кегль – 12, міжрядковий 
інтервал – 1, абзацний відступ – 1 (назва файлу має бути підписана українською 
мовою відповідно до прізвища учасника круглого столу (приклад: Петров СП_заявка, 
Петров СП_тези).
У правому верхньому куті: прізвище та ініціали – великими літерами; місце роботи 
(навчання), науковий ступінь, вчене звання – курсивом. Назва – по центру, великими 
літерами, напівжирним, далі з нового рядка – основний текст. Посилання на 
використані джерела вказуються у квадратних дужках, список джерел додається 
після тексту. При оформленні бібліографічних посилань слід дотримуватись «ДСТУ 
8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Тези доповідей і заявку на участь у круглому столі подавати до 01.12.2020 р. 
(включно) на електрону адресу 

Протягом 3 днів Ви отримаєте на свій e-mail повідомлення щодо отримання 
матеріалів, у протилежному випадку повторіть відправку.

Оргкомітет круглого столу зберігає за собою право відхилення матеріалів, якщо вони 
не відповідають проблематиці науково-практичного заходу, не належним чином 
оформлені або надіслані пізніше визначеного терміну.

Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр, прізвищ та ін. 
несуть автори матеріалів. Матеріали видаватимуться в авторській редакції, без 
додаткового редагування. Автор не має права передавати в інші видання 
матеріали, прийняті редакційною колегією до друку.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

k.spd.dsum@gmail.com 

УЧАСТЬ У КРУГЛОМУ СТОЛІ – БЕЗКОШТОВНА!

Сподіваємось на плідне співробітництво у роботі круглого столу!

З повагою, 
Оргкомітет.



«Захист прав людини в умовах європейської
та євроатлантичної інтеграції:
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ЗАЯВКА
на участь у науково-практичному круглому столі

9 грудня 2020 р.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ:

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 
НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ

 7 листопада 2015 року набув чинності Закон України «Про Національну поліцію» [1], 
основною метою його впровадження є кардинальна зміна діючої системи органів внутрішніх 
справ…

ПЕТРОВ І.П.
Донецький державний університет управління

Факультет права і публічного управління
здобувач вищої освіти ОС «Бакалавр»

спеціальності 081 «Право»

Література:
 1. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII із наступними 
змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/580-19#Text (дата звернення: 22.11.2020).

П.І.Б. учасника 

Науковий ступінь 

Вчене звання 

Місце роботи / навчання 
(повна назва ЗВO, організації, установи,
 посада / курс, освітній ступень, спеціальність)

(повністю) 

Науковий керівник: 
П.І.Б., місце роботи, посада, 
науковий ступень, вчене звання  

(для студентів та аспірантів)

Назва доповіді

Заплановані форми участі у 
круглому столі 

(потрібне підкреслити)

Контактний телефон

E-mail

Доповідь        Участь в обговоренні         Публікація доповіді / тез


