
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь  

у Регіональній науково-практичній конференції  

«ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА МІЖНАРОДНІ ПІДХОДИ ДО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ», 
яка відбудеться 7 квітня 2017 року 

 

Напрями роботи конференції: 

- теоретичні засади та практичні уміння і навички реалізації прав людини;  

- міжнародні та європейські механізми реагування на порушення прав людини; 

- особливості регіональних систем захисту прав людини; 

- вплив глобалізаційних явищ і процесів на вирішення проблеми захисту прав 

людини; 

- механізми захисту прав людини в умовах європейської та євроатлантичної 

інтеграції України; 

- гуманітарний вимір міжнародних відносин у контексті дотримання прав 

людини; 

- актуальні проблеми суспільних комунікацій та регіональних студій. 
 

Місце та порядок проведення конференції: 

7 квітня 2017  р. 

Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б 

(проїзд: ст. м. «Мінська»)  

 
Реєстрація учасників:   9.00 – 10.00    
Пленарне засідання:     10.00 – 13.00  

Робота секцій:               13.40 – 16.30 

Закриття конференції:  17.00 – 18.00   

   

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо), оплачуються 

учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.  

 

Для участі в науково-практичній конференції просимо до 1 березня 2017 року надіслати на 

електронну адресу оргкомітету конференції: 

1. Реєстраційну форму учасника конференції (зразок подано нижче). 

2. Електронний варіант тез з приміткою «Європейські та міжнародні підходи до захисту прав 

людини» (файл, названий прізвищем автора латиницею і збережений у двох форматах, – 

doc. та rtf.). 

Організаційний внесок за участь у конференції та публікацію тез 

становить 200 грн.(доктори наук та студенти не сплачують організаційний внесок) 

Реквізити для оплати організаційного внеску будуть надіслані після прийняття 

заявки та тез. 

ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. РОБОЧІ МОВИ: українська, англійська.  

2. ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ: матеріали приймаються виключно в електронному 

варіанті у форматі файлів MS WORD. Назва файлу повинна містити прізвище автора 

латинськими літерами (наприклад, «Sliusarenko»). Після відправлення матеріалів електронною 

поштою надійде підтвердження їх отримання.  

3. ПОЛЯ: формат А4 з полями 2 см із кожного боку.  

4. ОБСЯГ РОБОТИ: не більше 5 сторінок тексту (разом із бібліографією) у редакторі 

Word, шрифт – Тimes New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25.  
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5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ):  

5.1. Розташування на сторінці: ім’я та прізвище автора (без вказівки ступеня та звання), 

назва установи, міста та держави повинні бути надруковані жирним накресленням у правому 

верхньому куті із нового рядка, по центру: e-mail (обов’язково); нижче посередині – назва 

статті (українською та англійською мовами), надрукована напівжирним шрифтом; із 

наступного рядка друкується текст тез (на початку – Актуальність та Мета даної роботи, 

виклад основного матеріалу дослідження, наприкінці – Висновки та Список використаних 

джерел).  

5.2. Оформлення списку джерел («СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ»): з абзацу, 

без відступу, 14 кегль, одинарний інтервал. Посилання в тексті на джерела – у квадратних 

дужках (наприклад: [1, с.12]) відповідно до списку використаних джерел, розміщених за 

абеткою наприкінці тексту.  

5.3. Після списку джерел із нового рядка (для студентів) зазначаються прізвище та 

ініціали наукового керівника автора тез, його науковий ступінь та вчене звання, місце роботи 

(у дужках – місто та держава).  

5.4. У наступному рядку (українською та англійською мовами) жирним накресленням 

зазначити прізвище та ініціали автора тез, у дужках – назву установи, місто, державу, 

електронну скриньку автора, після дужок – тему тез.  

6. ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА ОБОВ’ЯЗКОВО зазначаються наприкінці тез 

(українською та англійською мовами): П.І.Б. автора (жирним накресленням); науковий 

ступінь, вчене звання, посада (наприклад: викладач, студент і т.д.), місце роботи чи навчання, у 

дужках – місто та держава; домашня адреса, поштовий індекс; робоча адреса, поштовий 

індекс; телефон (мобільний, домашній, робочий); електронна адреса; П.І.Б. і посада керівника 

установи.  

Заявка, тези та відомості про автора повинні бути в одному файлі.  

7. Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність 

викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, 

географічних назв тощо. Дотримання вимог до оформлення матеріалу є обов’язковою умовою 

для його включення до ЗБІРНИКУ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ. Тези друкуються за 

авторською редакцією.  
 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 

учасника Регіональної науково-практичної конференції  

«ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА МІЖНАРОДНІ ПІДХОДИ ДО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ» 
Прізвище, ім’я, по батькові  

Науковий  ступінь   

Вчене звання  

Місце роботи (повна  назва організації)  

Посада  

Контактний телефон (факс), е-mail  

Повна назва доповіді   

Запланована секція (відповідно до напряму роботи 

конференції) 

 

 

КОНТАКТИ 

Адреса оргкомітету: Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка 13-Б, м. 

Київ, fpmv@kubg.edu.ua, тел.: 485-20-17. 

 
Оргкомітет  конференції 

mailto:fpmv@kubg.edu.ua

