
Учасникам конференції необхідно враховувати: 

• після направлення матеріалів редакційна колегія обов’язково 

відповідає на Ваш лист підтвердженням про їх отримання; 

• для участі у конференції приймаються матеріали, які раніше не 

публікувалися; 

• подані матеріали будуть публікуватися в авторській редакції; 

• відповідальність за зміст тез доповідей несуть автори та їхні 

наукові керівники; 

• співавторство – не більше трьох авторів. 

Матеріали просимо надсилати до 01 квітня 2020 року 

електронною поштою (на адресу: chipb_tpch@ukr.net з поміткою 

«Конференція – 2020»). Файл називати по прізвищу автора. 

Робочі мови конференції – українська, англійська, польська, 

російська. 

Зразок представлення матеріалу 
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СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 

Заявка на участь у конференції  

Прізвище, ім’я, та по батькові учасника__________________________ 

Назва закладу вищої освіти, установи, організації__________________ 

Посада______________________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання________________________________ 

Курс, взвод (група) (для ЗВО) __________________________________ 

П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання наукового керівника (для ЗВО) 

____________________________________________________________ 

Номер та назва секції _________________________________________ 

Назва доповіді________________________________________________ 

Телефон_____________________________________________________ 

E-mail_______________________________________________________ 

Участь в конференції (очна, заочна)_____________________________ 

Черкаський інститут пожежної безпеки 

імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України 

Академія Державної пенітенціарної служби (м. Чернігів) 

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

Донецький юридичний інститут МВС України 

Львівський державний університет внутрішніх справ 

Національний авіаційний університет (м. Київ) 

Одеський державний університет внутрішніх справ 

Придніпровський районний суд (м. Черкаси) 

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

07 травня 2020 року Черкаський інститут пожежної безпеки 

імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України на базі кафедри 

управління у сфері цивільного захисту факультету цивільного 

захисту проводить першу Всеукраїнську науково-практичну 

конференцію здобувачів та викладачів закладів вищої освіти 

«Травневі правові читання», присвячену Дню науки в Україні. 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: конференція проводиться з метою 

залучення здобувачів та викладачів закладів вищої освіти до наукової 

дискусії з актуальних питань, що стосуються сучасного стану 

юридичної науки в Україні. 

mailto:chipb_tpch@ukr.net


РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ЗА СЕКЦІЯМИ: 

1. Теорія та історія держави і права;  

2. Конституційне право; муніципальне право; 

3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

4. Господарське право, господарсько-процесуальне право; 

5. Трудове право; право соціального забезпечення; 

6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; 

природоресурсне право; 

7. Адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право; 

8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 

право; 

9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність; 

10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура; 

11. Міжнародне право. 

Місце проведення: Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв 

Чорнобиля НУЦЗ України. 

Наша адреса: 18034, Україна, м. Черкаси, вул. Онопрієнка, 8, ЧІПБ 

ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, кафедра управління у сфері 

цивільного захисту факультету цивільного захисту. 

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ: 
Голова програмного комітету: в. о. начальника інституту пожежної 

безпеки ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України к. т. н., професор 
Тищенко О. М. 

Члени програмного комітету: начальник Головного територіального 

управління юстиції у Черкаській області Свіренюк О.О., декан факультету 
міжнародних відносин, завідувач кафедри міжнародного права 

Національного авіаційного університету д.ю.н., професор, Заслужений 

юрист України Волошин Ю.О., професор кафедри публічного управління та 
адміністрування Одеського державного університету внутрішніх справ        

к. ю. н., доцент Корнієнко М. В., професор кафедри загально-правових 

дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України д. ю. н., 

професор   Куракін О.М., доцент кафедри права та методики викладання 
правознавства Сумського державного педагогічного університету імені А. С. 

Макаренка д. ю. н., доцент Кучук А. М., головний науковий співробітник 

відділу наукової діяльності та міжнародного співробітництва Академії 
Державної пенітенціарної служби к.ю.н., с.н.с., Єрмак О.В., доцент кафедри 

 адміністративного права та адміністративного процесу Львівського 

державного університету внутрішніх справ к. ю. н. Сукмановська Л.М., 

професор кафедри державно-правових дисциплін Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького д. ю. н., доцент  

Обрусна С.Ю., керівник апарату Придніпровського районного суду                     

м. Черкаси Дзюман Л.В. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
Голова оргкомітету: завідувач кафедри управління у сфері цивільного 

захисту д. е. н., доцент Кришталь Т. М. 
Члени оргкомітету: професор кафедри управління у сфері цивільного 

захисту д. пол. н., професор  Томенко М.В., професор кафедри управління у 

сфері цивільного захисту д. ю. н. Миколенко В.А., доцент кафедри 

управління у сфері цивільного захисту к. ю. н., доцент Білека А. А., доцент 
кафедри управління у сфері цивільного захисту к. ю. н. Кузнецова Л.В. 

Секретар оргкомітету (контактні особи): доцент кафедри управління у 

сфері цивільного захисту к. е. н., доцент Чубань Вікторія Сергіївна. Довідки 
за телефоном: (063) 979-14-67. E-mail: chipb_tpch@ukr.net. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДЕЙ 

Матеріали подаються до оргкомітету конференції в електронному 

вигляді у текстовому редакторі MS WORD (версія 6.0. та вище) для 

WINDOWS. Обсяг до 2 сторінок формату А4, шрифт Times New 

Roman (Cyr), кегль – 12, інтервал – 1, поля: верхнє, нижнє – 20 мм, 

праве, ліве – 25 мм. Абзац – 10 мм. Для посилань використовуються 

квадратні дужки, наприклад [7, 45]. Список літератури надається у 

порядку згадування. Лапки у тексті допускаються лише квадратні – 

«», дефіс – «-», а тире «–», апостроф – «’». 
Матеріали тез доповідей викладати у такій послідовності:  
НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ (жирний шрифт, по центру); через рядок – 
прізвище, ініціали автора (курсив, зліва); у наступному рядку – 
Науковий керівник – прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання 
(курсив, зліва); у наступному рядку – місце навчання автора (курсив, 
зліва); через рядок – основний текст; через рядок – СПИСОК 
ЛІТЕРАТУРИ (жирний шрифт, по центру).  
Скорочення й умовні позначення повинні відповідати діючим 
міжнародним стандартам. Формули, таблиці та малюнки 
відокремлюються від основного тексту одним рядком. Рисунки 
виконують у будь-якому форматі, який сприймається Microsoft Word. 
Назву рисунку набирають шрифтом 10 pt, напівжирним курсивом, 
вирівнювання по центру. 

Редакційна колегія залишає за собою право на ухвалення рішення 

щодо публікації тез доповідей. 
Всі учасники конференції отримають збірник тез протягом одного 
тижня після її проведення у форматі PDF на електронну адресу, 
зазначену у заявці.  
Участь у конференції безкоштовна. 

http://www2.lvduvs.edu.ua/uk/?option=com_sppagebuilder&view=page&id=104
mailto:chipb_tpch@ukr.net

	Інформаційний лист

