
                                 

 

 
 

Асоціація юридичних клінік України запрошує представників юридичних 

клінік взяти участь у Міжнародному науковому форумі «Розвиток юридичної 

клінічної  науки і освіти: виклики та перспективи», який відбудеться на базі  

Юридичної клініки Донецького національного університету імені Василя Стуса 

 

Дата проведення Форуму –  29 квітня 2023 року;  формат – змішаний. 

Офлайн формат: м. Вінниця, 600-річчя, 21, коворкінг. 

          Онлайн формат: ZOOM з функцією перекладу.  

 

Тематичні напрями Форуму: 

1. Формування та розвиток юридичної клінічної науки. 

2. Теоретико-методологічні засади клінічної юридичної освіти. 

3. Юридична клініка: новітні виклики та перспективи розвитку.  

4. Безоплатна правова допомога (кейсменеджмент) юридичних клінік.  

5. Розвиток правопросвіти та медіотизації (інформування населення через ЗМІ) 

в юридичному клінічному русі. 

6. Вплив юридичної клінічної підготовки на професійну ідентичність майбутніх 

правників.  

7. Взаємодія юридичних клінік з організаціями-партнерами в Україні та за 

кордоном. 
 

 

Реєстрація для участі у Форумі за посиланням: 

https://forms.gle/EFuMtUBFJM66onMw8 

 

За результатами проведення Форуму буде видано: 

- тематичний випуск наукового фахового видання «Правничий часопис 

Донецького національного університету імені Василя Стуса» категорії Б зі 

статтями учасників Форуму; 

АСОЦІАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК УКРАЇНИ 

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА 

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА ДОННУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА 
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- електронний збірник тез доповідей учасників Форуму.  

 

Для публікації статті необхідно подати не пізніше 5 квітня 2023 року на 

електронну адресу yuryd_nauka@ukr.net:  

1) електронний примірник статті;  

2) довідку про автора (співавторів), у якій зазначаються – ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання, почесне звання, місце роботи й посада, контактний номер 

телефону, ел. пошта та поштова адреса з індексом;  

3) рецензія (для авторів, які не мають наукового ступеня).  

Назва файлу повинна містити прізвище автора (наприклад, 

Петренко_стаття, Петренко_довідка про автора).  
 

Публікація статей учасників Форуму безоплатна.  
 

Тези необхідно надіслати не пізніше 15 квітня 2023 року на електронну 

пошту Юридичної клініки Донецького національного університету імені Василя 

Стуса: legal-clinic@donnu.edu.ua з темою листа “Тези_Форум_прізвище та ім’я 

автора”. 

 

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ  
Обсяг статті має складати – 10-12 сторінок, включно зі списком використаних джерел.  

• Міжрядковий інтервал – 1,5; шрифт Times New Roman розмір 14, поля – по 20 мм з 

кожної сторони.  

• На початку статті обов’язково необхідно вказати УДК та дані про автора (ПІБ, посада, 

місце роботи) і назву статті.  

• Після назви розміщується анотація та ключові слова мовою написання статті. У 

статтях, що подані іншими мовами (крім української) потрібно під анотації мовою статті 

додати анотацію українською мовою.  

• Після списку використаних джерел подається анотація англійською мовою обсягом не 

менше 1800 друкованих знаків без пробілів.  

• Список використаних джерел вказується в кінці статті після основного тексту в 

порядку появи посилань на мові оригіналу та в транслітерації – References, оформлений 

відповідно до вимог АРА (http://www.apastyle.org). Приклад оформлення: 

Hotsuliak Y. (2021). Teoriia suspilnoho dohovoru u pravovykh pohliadakh Z.-Z. Russo. Teoriia 

suspilnoho dohovoru u pravovykh pohliadakh Zh.-Zh. Russo, 1, 3-15.  

При оформленні списку використаних джерел необхідно дотримуватися вимог 

розробленого Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».  

Структура наукової статті: 

• постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими 

чи практичними завданнями;  

• аналіз останніх досліджень і публікацій з теми дослідження, виділення 

невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;  

• формування цілей статті (постановка завдання);  
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• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів;  

• висновки, що узагальнюють дане дослідження і перспективи подальших 

розвідок у даному науковому напрямку. Посилання на джерела здійснюються безпосередньо у 

тексті у вигляді порядкового номеру відповідного джерела та сторінки (наприклад, [2, с. 45]).  

 

Мова публікацій: українська, англійська.  

Зразки оформлення статті можна подивитись на сайті видання у поточному 

номері - https://jpchdnu.donnu.edu.ua   

          Перевірка статей на академічний плагіат здійснюється за допомогою 

сервісу UNICHECK.  

 

У разі виникнення питань щодо підготовки та подання матеріалів до друку 

– контактна особа редакційної колегії Гоцуляк Юрій Вікторович (заступник 

головного редактора), тел. 0967161051. 

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДЛЯ ЗБІРНИКА  
• Обсяг тез має складати – до 5 сторінок, включно зі списком використаних джерел.  

• Через один інтервал назва доповіді посередині рядка (всі слова великими літерами, без 

крапки): шрифт Times New Roman №14, напівжирний;  

• Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я по-батькові автора, повна назва 

установи, де працює або навчається автор: шрифт Times New Roman №14;  

• Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: 

верхнє, нижнє, ліве, праве – 2,5 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 

1,5;  

• Посторінкове розташування посилань з окремою нумерацією на кожній сторінці без списку 

джерел в кінці тексту (посилання у вигляді зносок внизу сторінки, оформлення через опцію 

у MS WORD: на вкладці Посилання натисніть кнопку Вставити виноску).  

 
Приклад: 

 

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОГО КЛІНІЧНОГО РУХУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

Коваленко Сергій Борисович, 

доцент кафедри цивільного права і 

процесу, к.ю.н., доцент  

Донецький національний університет 

імені Василя Стуса  

 

Контактні особи щодо організації Форуму: 

від АЮКУ: Юлія Вікторівна Ломжець, Голова Асоціації юридичних клінік 

України, тел. 093 47 500 84,  

від ДонНУ імені Василя Стуса: Лілія Петрівна Амелічева, керівниця Юридичної 

клініки ДонНУ імені Василя Стуса, тел. 0989085275, 0957071383 (вайбер). 
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Організаційний комітет 

 

Ломжець Юлія Вікторівна Співголова форуму, голова Асоціації юридичних 

клінік України, канд. політ. наук, доцентка 

Коваль Ірина Федорівна Співголова форуму, деканка юридичного 

факультету ДонНУ імені Василя Стуса, док. 
юрид. наук, професорка  

Гоцуляк Юрій Вікторович Заступник декана з наукової роботи, завідувач 

кафедри теорії, історії держава і права та 

філософії права. Засновник Школи наукового  

менторства ДонНУ імені Василя Стуса, док. 
юрид. наук, доцент 

Амелічева Лілія Петрівна Професорка кафедри цивільного права і процесу, 

керівниця Юридичної клініки ДонНУ імені Василя 

Стуса, док. юрид. наук, доцентка, членкиня 

правління Асоціації юридичних клінік України 

Матвєєва Юлія Іванівна Завідувачка Навчальної лабораторії "Правнича 

клініка" Національного університету "Києво-

Могилянська академія", канд. юрид. наук, 

членкиня правління Асоціації юридичних клінік 
України 

Шелудякова Наталія Андріївна Менеджерка по комунікаціям Асоціації 

юридичних клінік України, канд. іст. наук  

Писарєва Елла Анатоліївна Завідувачка кафедри цивільного права і процесу 

ДонНУ імені Василя Стуса, канд. юрид. наук, 
доцентка 

Калаченкова Катерина  

Олександрівна 

Доцентка кафедри господарського та 

адміністративного права ДонНУ імені Василя 

Стуса, канд. юрид. наук, доцентка 

Палій Максим Вікторович Доцент кафедри конституційного, 
міжнародного і кримінального права ДонНУ 

імені Василя Стуса, канд. юрид. наук, доцент 

Мамедова Світлана Маліківна Доцентка кафедри цивільного права і процесу 

ДонНУ імені Василя Стуса, док. філос. у галузі 

права 

Атаманчук Ірина Володимирівна Доцентка кафедри цивільного права і процесу 

ДонНУ імені Василя Стуса, канд. юрид. наук, 

доцентка 

Лапчевська Катерина 

Вячеславівна 

Менеджерка по комунікаціям Юридичної клініки 

ДонНУ імені Василя Стуса 
 


