
Протягом 3 діб у відповідь на Ваш лист має 

надійти повідомлення про успішне надходження 

матеріалів для участі в конференції. У разі 

неотримання повідомлення просимо Вас 

звертатися до Оргкомітету за нижче вказаними 

контактами. 

За науковий зміст і виклад матеріалу 

відповідальність несе автор і науковий керівник. 

Оргкомітет залишає за собою право часткового 

редагування матеріалів, надісланих учасниками, у 

частині стилістичного, орфографічного та 

пунктуаційного оформлення, та відхилення 

матеріалів у зв’язку з порушенням вимог до 

оформлення тез доповіді, плагіатом чи 

невідповідності теми тез доповіді напрямку роботи 

секцій або конференції в цілому. 

За результатами конференції буде видано 

збірник матеріалів конференції. 
 

Телефон для довідок:  
 

+38 (050) 552 08 98 – кафедра теорії та історії 

держави та права ПЮІ Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого.  
 

E-mail:  
 

conference.nulau.pli@gmail.com  
 

Поштова адреса:  
 

Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 

Полтавський юридичний інститут, 

організаційний комітет IІI Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Правові засади гарантування і захисту 

прав людини і громадянина», 

просп. Першотравневий, 5, 

м. Полтава, 

Україна, 

36003. 

 

 

 

Примітки  

 Прохання повідомити про Ваше прибуття 

(дата, номер поїзду, номер вагону тощо) не пізніше, 

ніж за тиждень до початку конференції.  

 При завчасному повідомленні про прибуття 

учасники з інших міст будуть персонально зустрінуті 

на вокзалах або в аеропорті.  

 Оргкомітет не відшкодовує витрати, пов’язані 

з проїздом, проживанням і харчуванням учасників 
конференції.  
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ  
  

Петренко Ганна Іванівна 
НЮУ імені Ярослава Мудрого», 

аспірант, кафедра теорії держави і права 
  

ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА У 

КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ДОСВІДУ 
 

[…текст доповіді…]  
 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент Давиденко О. О.  
 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ  
 

Прошу включити до збірника матеріалів конференції тези 
наукової доповіді або повідомлення 

 

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 
П.І.Б. (повністю) 

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 
(посада, науковий ступінь, звання/ 

навчальний статус, факультет, курс, група) 
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 

(науковий керівник (ПІБ, науковий ступінь, звання) для 
осіб, які не мають наукового ступеня) 

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 
(телефон) 

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 
(електронна адреса) 

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 
(напрям наукової доповіді (див. напрямки конференції) 
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 

(тема наукової доповіді) 
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 

Чи будете ви особисто брати участь 
у роботі конференції (так або ні) 

 
 
 
 
 
 
 

Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 

Полтавський юридичний інститут 
 

НДІ державного будівництва і місцевого 

самоврядування НАПрН України 
 

Асоціація випускників 

Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Інформаційний лист  
 

 
IІI Міжнародна 

науково-практична конференція 
 

 
«ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГАРАНТУВАННЯ ТА 

ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД 
ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА»  

 

 

 

 

22 травня 2015 року 

 м. Полтава  



ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

IІI Міжнародної науково-практичної конференції 

«Правові засади гарантування та захисту прав і 

свобод людини і громадянина», яка відбудеться 

22 травня 2015 року на базі Полтавського 

юридичного інституту Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого за адресою: 

Україна, м. Полтава, просп. Першотравневий, 5.  
 

Тематичні напрямки конференції:  
 

1. Права і свободи людини в аспекті 

становлення українського конституціоналізму; 

2. Міжнародно-правові механізми захисту 

прав людини;   

3. Роль інститутів громадянського суспільства 

в забезпеченні прав людини і громадянина: 

філософсько-правовий вимір; 

4. Органи публічної влади у механізмі 

реалізації прав і свобод людини в Україні. 
 

План роботи конференції  

22 травня 2015 року:  

- 09.30-10.00 – реєстрація  учасників конференції; 

- 10.00-12.00 – пленарне засідання конференції; 

- 12.00-13.00 – перерва на обід; 

- 13.00-15.30 – робота за секціями; 

- 16.00 – підсумкове пленарне засідання. 
 

Регламент виступів:  

- доповідь - до 10 хвилин; 

- наукове повідомлення - до 7 хвилин; 

- дебати до виступу - до 5 хвилин. 
 

Робочі мови конференції: 

-  українська; 

-  російська;   

-  англійська.  

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

Гетьман Анатолій  Павлович, д.ю.н., професор, 

проректор із наукової роботи НЮУ імені Ярослава 

Мудрого, академік НАПрН України, завідувач 

кафедри екологічного права – голова організаційного 

комітету,  

Барабаш Юрій Григорович, д.ю.н., професор, 

проректор із навчальної роботи НЮУ імені Ярослава 

Мудрого, член-кореспондент НАПрН України, 

завідувач кафедри конституційного права України, 

Петришин Олександр Віталійович, д.ю.н., 

професор, перший віце-президент НАПрН України, 

академік НАПрН України, завідувач кафедри теорії 

держави і права, 

Гуторова Наталія Олександрівна, д.ю.н., 

професор, академік НАПрН України, директор 

Полтавського юридичного інституту НЮУ імені 

Ярослава Мудрого, 

Серьогіна Світлана Григорівна, д.ю.н., доцент, 

директор Науково-дослідного інституту державного 

будівництва та місцевого самоврядування НАПрН 

України, завідувач кафедри державного будівництва, 

Селіхов Дмитро Анатолійович, к.ю.н., доцент, 

заступник директора із навчальної та наукової роботи 

Полтавського юридичного інституту НЮУ імені 

Ярослава Мудрого,  

Лемешко Олександр Миколайович, к.ю.н., доцент, 

завідувач кафедри кримінального, адміністративного і 

трудового права ПЮІ НЮУ імені Ярослава Мудрого,  

Козаченко Анатолій Іванович, к.ю.н., доцент, 

завідувач кафедри теорії та історії держави і права 

ПЮІ НЮУ імені Ярослава Мудрого,   

Полховська Інна Костянтинівна, к.ю.н, доцент  

кафедри кримінального, адміністративного і 

трудового права ПЮІ НЮУ імені Ярослава Мудрого,  

Гаркуша Андрій Олександрович, к.ю.н, доцент 

кафедри теорії та історії держави і права ПЮІ НЮУ 

імені Ярослава Мудрого, 

Любченко Олексій Олександрович, асистент 

кафедри кримінального, адміністративного і 

трудового права ПЮІ НЮУ імені Ярослава Мудрого. 

 

Вимоги до оформлення тез: 
 

 форма подання роботи – тези наукової доповіді 

або повідомлення;   
 обсяг тез наукових доповідей або повідомлень – 

до 5 сторінок;  
 поля - всі по 2 см;   
 шрифт - Times New Roman;   
 кегель - 14, міжрядковий інтервал - 1,5;   
 перший рядок - прізвище, ім’я, по батькові автора 

(повністю); другий рядок – місце роботи (навчання); 

третій рядок – посада (викладач, студент); кафедра, 

факультет, курс, група (шрифт курсив, вирівняний по 

правій стороні);   
 нижче прописними (великими) літерами вказати 

назву тез доповіді (шрифт напівжирний, вирівняний по 

центру);   
 тези оформлюються без посилань та списку 

використаної літератури; 
 для студентів у кінці тексту вказати відомості 

про наукового керівника (науковий ступінь, посада, 

прізвище, ім'я, по батькові).   
 

Умови участі в конференції:  

Для участі у конференції необхідно до 

11 травня 2015 року надіслати на електронну пошту 

conference.nulau.pli@gmail.com: 

1. Текстовий файл у форматі Microsoft Word (.doc), 

який називається прізвищем автора та містить текст тез; 

2. Відскановану рецензію наукового керівника 

збережену у форматі Portable Document Format (.pdf) – 

для учасників, що не мають наукового ступеня; 

3. Заявку на участь у конференції; 

4. Відскановану квитанцію про сплату організаційного 

внеску у розмірі - 100 гривень (для студентів), 130 

гривень (для викладачів та інших учасників 

конференції) збережену у форматі Portable Document 

Format (.pdf). Для учасників із-за кордону 

організаційний внесок відсутній. 

Оплата за збірник здійснюється на картковий рахунок:  

№  5168-7553-3631-8346, ПРИВАТБАНК, 

Гаркуша Андрій Олександрович. 

 

mailto:conference.nulau.pli@gmail.com

