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Дніпро 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!  
15 травня 2020 року на базі кафедри гуманітарних 

дисциплін та психології поліцейської діяльності 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ відбудеться Всеукраїнська науково-практична 

конференція «ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ: 

ВИКЛИКИ ТА КОЛІЗІЇ».  
Мета конференції – обговорення актуальних 

питань ролі громадянського суспільства у формуванні 

державної політики, функціонуванні демократії, 
гарантуванні верховенства права.   

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:  
1. Світоглядно-філософські реалії сьогодення: 

національний контекст. 

2. Політико-правовий аспект змін: від ідеї до успіху. 

3. Комунікація в умовах постправди: соціально-

психологічний аспект.  

4. «Червоні лінії» правоохоронної системи: межа 
закону та свободи. 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

9.30-10.00  Реєстрація 

10.00-10.30  Відкриття конференції 

10.30-13.00  Пленарне засідання 

13.00-14.00  Перерва / кава-брейк 

14.00-16.00  Секційні засідання 

ПРАВИЛА НАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:  
1. До участі приймаються наукові матеріали, які 

раніше не публікувалися. Тези доповіді (до 5 сторінок) 
слід надіслати до 10.05.2020 р.   

2. Мови конференції: українська, англійська.  
3. Для участі у конференції необхідно оформити 

заявку та подати матеріали в електронній формі за 
посиланням https://forms.gle/xJRtchihXm1wseG38 або QR 
кодом.  

4. Роботи, що не відповідають вимогам, 
порушують правила академічної доброчесності або не 
представлені вчасно, будуть відхилені рішенням 

оргкомітету. 

За результатами конференції учасники отримають:  
˗ програму конференції; 

˗ електронний варіант матеріалів конференції, які 

будуть розміщенні у репозитарії ДДУВС; 

˗ за додаткову плату: паперовий примірник матеріалів 

конференції (120 грн.). 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:  
Прізвище, ім’я, по батькові автора друкуються 

напівжирним шрифтом праворуч. Нижче – науковий 

ступінь, вчена звання, посада, повна назва установи. 

Особам, які не мають наукового ступеня, слід вказати дані 

про наукового керівника (Науковий керівник – прізвище та 

ініціали, посада, науковий ступінь, вчене звання). 

Через рядок – назва тез (відцентрована, великими 

літерами, напівжирним шрифтом). 

Через рядок подається основний текст: шрифт Times 

New Roman, кегль 14, без переносів, інтервал 1,5, поля з 

усіх боків – 20 мм, абзацний відступ – 12,5 мм. 

Посилання в тексті подаються у квадратних дужках із 

зазначенням порядкового номера джерела та сторінки, 

наприклад: [4, с. 345; 7, с. 37–56]. Нумерований перелік 

літератури подається наприкінці тез згідно з ДСТУ 

8302:2015. 

Відповідальність за достовірність фактів, посилань, 

власних імен покладено на автора тез доповіді. Аспіранти 

та особи без наукового ступеня до тез мають надати 

рецензію, підписану кандидатом або доктором наук.  

Назва файлу – прізвище та ім’я першого автора 
(наприклад: Прізвище_Імʼя.docx).  
 

Подання матеріалів до:                 10 травня 2020 року  
Рецензування матеріалів до:        14 травня 2020 року 

Розміщення матеріалів у електронному  

репозитарії ДДУВС до:                 31 травня 2020 року  

Надсилання друкованих примірників матеріалів 

учасникам конференції до:           20 червня 2020 року 
 

Для отримання паперового збірника матеріалів 

конференції необхідно до 14 травня 2020 року внести 

оплату у розмірі 120 грн за реквізитами:  

Одержувач: ДДУВС, код ЄДРПОУ 08571446, банк 

одержувач: ДКСУ м. Київ, МФО 820172, 

UA158201720313251001202017468, призначення 

платежу: *;141203;2500004;1;ІПН;*. (ІПН – 

реєстраційний номер облікової картки платника 

податків автора тез).  
 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх 

справ, кафедра гуманітарних дисциплін та психології 

поліцейської діяльності факультету економіко-правової 

безпеки, пр. Гагаріна, 26, м. Дніпро. 

Координатор конференції:  

Кирило Недря: 097-969-53-18, k.gdppd@gmail.com 

https://forms.gle/xJRtchihXm1wseG38

