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Запрошуємо науково-педагогічних працівників, аспірантів (ад’юнктів), 

здобувачів вищої освіти, курсантів та студентів взяти участь у роботі науково-

практичного семінару, що відбудеться 18 листопада 2016 року в 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ (заочна форма). 

 

Місце проведення конференції: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26, Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ, кафедра цивільного права та процесу 

(каб. 532). 

 

Форма проведення: заочна. 

 

Робоча мова конференції: українська. 

 

Вимоги: для участі у науково-практичному семінарі необхідно до 16 листопада 

2016 року надіслати на електронну адресу: k_cpp@dduvs.in.ua, (з поміткою «На 

науково-практичний семінар») чи подати особисто на кафедру цивільного права 

та процесу до каб. 535.  

1. Електронний варіант заявки. 

2. Електронний варіант тез доповіді (див. зразок). 

3. Для здобувачів вищої освіти, курсантів та студентів необхідною є наявність 

рецензії наукового керівника. 

 

За результатами науково-практичного семінару буде виданий збірник тез 

наукових доповідей та повідомлень. 
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Вимоги до оформлення тез: 

 Обсяг доповідей: до 3-х сторінок. 

 Оформлення текстів: формат А-4, поля – 20 мм, шрифт –  Times New Roman, 

кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal. 

 Відомості про авторів (вирівнювання по правому краю):  

– прізвище та ініціали – шрифт напівжирний;  

– назва установи, де навчається (працює) автор – шрифт курсив; 

– відомості про наукового керівника. 

 Назва доповіді – через два інтервали, вирівнювання по центру, шрифт 

напівжирний, прописні літери.  

 Текстова частина: вирівнювання по ширині (через два інтервали після назви 

тез доповіді). 

 Список використаних джерел: подається в порядку посилання наприкінці 

тез під назвою «Бібліографічні посилання». У тексті посилання вказуються у 

квадратних дужках з порядковим номером джерела за списком, через кому – 

номер сторінки. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИВАТНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В 

УМОВАХ МІЖНАРОДНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

 Важливим етапом розвитку України на шляху до європейської інтеграції є 

формування належної правової системи, яка б забезпечила відповідний гідний 

рівень забезпечення приватних прав та інтересів кожної особи, яка стає 

учасником правовідносин. 



 На сьогодні саме рівень оплати праці став визначальним критерієм вибору 

робочого місця (згідно опитування жителів України, що проводилося Інститутом 

соціальних досліджень) [1; С. 679]. 

 

 

Бібліографічні посилання: 

1. Ярова Л.В. Створення людського капіталу як пріоритет сучасної соціальної 

політики // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичної і політичної 

науки. Випуск 49. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 

2010. – С. 674-680. 

 

ЗАЯВКА  

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника; 

2. Повна назва вищого навчального закладу, в якому навчається (працює) 

учасник; 

3. Повна назва факультету, на якому навчається здобувач вищої освіти; 

4. Відомості про наукового керівника (для здобувачів вищої освіти); 

5. Науковий ступінь, вчене звання; 

6. Тема доповіді; 

7. Контактний телефон; 

8. Електронна адреса . 

 

Контакти організаційного комітету: 

Телефони:  

(056)-31-72-33 – кафедра цивільного права та процесу; 

(067)-849-43-50 Коваленко А.В. (к.ю.н., доцент, завідувач кафедри); 

(050)-132-94-20 – Валєєв Р.Г.(к.пед.н., старший викладач кафедри); 

E-mail: k_cpp@dduvs.in.ua. 
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