
Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі 

Міжнародної науково-практичної 

конференції «Здійснення та захист прав 

внутрішньо переміщених осіб», яка 

відбудеться 20 квітня 2017 року в м. 

Ужгороді на базі Ужгородського 

національного університету. 

Конференція проводиться відповідно до 

плану Міністерства освіти і науки України 

проведення міжнародних, всеукраїнських 

конгресів, форумів, науково-практичних 

конференцій та семінарів на 2017 рік з 

ініціативи юридичного факультету УжНУ.  

 

Програма роботи конференції   

20 квітня 

9:00-10:00 – реєстрація учасників 

10:00-11:00 – офіційне відкриття 

конференції 

11:00-12:30 – пленарне засідання 

12:30-13:00 – обід 

13:00-16:00 – продовження засідання, 

завершення конференції та підбиття 

підсумків  

16:00-19:00 – від’їзд учасників 

 

Координати оргкомітету 

88015, м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89А, 

Ужгородський національний університет,  

Юридичний факультет,  

Менджул Марія Василівна,  

тел.: 050-674-4856 

Паніна Юлія Сергіївна, тел.: 099-03-59350  

Ел. адреса: marija.mendzhul@uzhnu.edu.ua 
 

Зразок заявки на участь у Міжнародній  

науково-практичній конференції  

«Здійснення та захист прав внутрішньо 

переміщених осіб» 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Посада (кафедра), місце роботи, 

назва навчального закладу 
 

Науковий ступінь, вчене звання  

Назва доповіді  

Назва секції  

Домашня адреса, телефон  

Електронна пошта  

Відомості про наукового керівника (ПІБ, 

посада, вчене звання, науковий ступінь) 

для аспірантів/студентів 

 

Адреса навчального закладу  

ПІБ, телефон, факс та наукові реґалії 

керівника навчального закладу / декана 

факультету (у разі необхідності 

офіційного запрошення) 

 

Форма участі (необхідне вибрати): 

а) планую взяти безпосередню участь у 

конференції 

б) не планую безпосередню участь 

 

Потреба у мультимедійній техніці  

Дата і час прибуття  

Дата і час від’їзду  

Необхідність бронювання готелю (на 

який період) 
 

Дата заповнення  

 

 

Примітка:  
1. У разі невідповідності статті вказаним 

вимогам  оргкомітет може відмовити у прийнятті 

її до друку. 

2. Оргкомітет просить повідомляти про 

необхідність більше одного збірника матеріалів 

завчасно. 

3. Оргкомітет надішле лист-підтвердження про 

реєстрацію Ваших матеріалів. 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І  

НАУКИ УКРАЇНИ 

 

Ужгородський національний університет 

Пан-Європейський університет (Словаччина) 

Ліга студентів Асоціації правників України 

Європейська асоціація студентів права 

 

        

      

 

Міжнародна науково-

практична конференція  

«Здійснення та захист прав 

внутрішньо переміщених осіб» 
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Фінансові аспекти 

Витрати учасників, пов’язані з 

перебуванням на конференції (проїзд, 

проживання, харчування), здійснюються за 

власний рахунок або за рахунок сторони, що 

їх відряджає. 

Публікація матеріалів конференції 

БЕЗКОШТОВНА.  Планується видати 

збірник матеріалів після завершення 

конференції. 

 

У рамках конференції планується робота 

за такими тематичними напрямами 

(секціями): 

1. Міжнародно-правове регулювання 

статусу  внутрішньо переміщених осіб та 

біженців. 

2. Здійснення конституційних прав 

внутрішньо переміщеними особами. 

3. Адміністративно-правові механізми 

захисту прав  внутрішньо переміщених 

осіб. 

4. Здійснення цивільних та трудових прав 

внутрішньо переміщеними особами. 

5. Гарантії соціальних прав внутрішньо 

переміщених осіб. 

6. Проблемні аспекти судового захисту прав 

внутрішньо переміщених осіб. 
 

 

Організаційний комітет  

конференції   

 

Смоланка В.І. – ректор Ужгородського 

національного університету, д.м.н., проф. 

Ярослав Івор – декан юридичного факультету Пан-

Європейського університету у м. Братіслава 

(Словаччина) 

Рогач О.Я. – проректор із науково-педагогічної 

роботи УжНУ, д.ю.н., проф. 

Лазур Я.В. – декан юридичного факультету УжНУ, 

д.ю.н., проф. 

Бєлов Д.М. – в.о. зав. кафедри кримінал. права та 

процесу УжНУ, д.ю.н., проф.  

Бисага Ю.М. – зав. кафедри конституційного права 

та порівняльного правознавства УжНУ, д.ю.н., проф. 

Білаш О.В. – заст. декана юридичного факультету 

УжНУ, к.ю.н., доц. 

Булеца С.Б. – в.о. завідувача кафедри цивільного 

права та процесу УжНУ, д.ю.н.  

Динис Г.Г. – зав. кафедри міжнародного права 

УжНУ, к.ю.н., проф. 

Карабін Т.О. – зав. кафедри адмін., фінанс. та 

інформ. права УжНУ, д.ю.н. 

Менджул М.В. – заступник декана юридичного 

факультету, к.ю.н., доц. 

Рошканюк В.М. – заст. декана юридичного 

факультету УжНУ, к.ю.н., доц. 

Савчин М.В. – директор НДІ порівняльного 

публічного права та міжнародного права УжНУ, 

д.ю.н., проф. 

Андрушко А.В. - к.ю.н., доцент 

Дячук В.Т. – голова Закарпатського осередку Ліги 

студентів АПУ.  

Сабадош І – президент ELSA-Uzhhorod. 

Полюжин І.М. – аспірант УжНУ. 

Сайко К.В. – заст. голови НТСА юридичного 

факультету УжНУ. 

Сюсько М.М. – депутат Ужгородської міської ради, 

аспірант УжНУ. 

Ткаченко І.Ю. – голова НТСА юридичного 

факультету УжНУ. 

 

ДЛЯ УЧАСТІ у конференції необхідно 

надіслати одночасно: 

1.  Заявку на участь у конференції. 

2. Електронний варіант наукової статті. 

3.  Відскановану копію рецензії наукового 

керівника (для осіб, що не мають наукового 

ступеня). 

Зазначені вище матеріали необхідно 

надіслати до 20:00 10 квітня 2017 р. на 

адресу електронної пошти 

marija.mendzhul@uzhnu.edu.ua 

 

В темі листа просимо зазначити: 

науково-практична конференція 

«Здійснення та захист прав внутрішньо 

переміщених осіб» 
 
Робочі мови конференції: українська, 

англійська, російська, німецька, словацька, 

чеська, угорська, румунська, польська, 

білоруська. 
 

Вимоги до оформлення  

 Наукова стаття повинна бути виконана на 

актуальну тему, містити глибоке наукове 

дослідження, без плагіату.  

 Обсяг наукової статті – до 12-ти сторінок, 

текстовий редактор — Microsoft Word, 

орієнтація – книжкова, поля – усі 20 мм; 

гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, 

міжрядковий інтервал – 1,5. 

 Перший рядок – назва доповіді (великими 

літерами,  шрифт жирний, вирівнювання по 

центру). 

 Другий – прізвище та ініціали автора (шрифт 

жирний, вирівнювання по правому краю). 

 Третій – посада, науковий ступінь, учене 

звання (або курс та місце навчання),  

 Далі – текст доповіді, вирівняний по ширині. 

 Наприкінці роботи необхідно вказати 

відомості про наукового керівника (для 

аспірантів та студентів). 

 Посилання у тексті оформляються 

посторінково у режимі зносок.  

 Електронний варіант наукової статті має бути 

названий прізвищем автора роботи і записаний у 

форматі .doc (наприклад, Іваненко.doc). 


