Міністерство освіти і науки України
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Історичний факультет
Кафедра права та публічного управління

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Х Всеукраїнської
науково-практичної
конференції «Права людини: історичний
вимір і сучасні тенденції».
Конференція відбудеться 1 грудня 2022 р. у
Житомирському державному університеті
імені Івана Франка. До участі запрошуються
науковці, викладачі, аспіранти, студенти,
правники-практики, журналісти, волонтери,
представники громадських організацій.

Концепція конференції

Х Всеукраїнська науково-практична
конференція
«Права людини: історичний вимір і
сучасні тенденції»

1 грудня 2022 р.

м. Житомир

10 грудня міжнародна спільнота відзначає
річницю знаменної події в історії людської
цивілізації
–
прийняття
Генеральною
Асамблеєю ООН Загальної декларації прав
людини в 1948 році. Даним документом
започатковано процес створення системи
міжнародних стандартів у галузі прав людини,
а також набуття ними універсального
характеру. Більшість країн світу включили
основні положення Декларації в своє
національне законодавство і конституції. Її
принципи є основою багатьох пактів,
конвенцій і договорів з прав людини,
укладених з 1948 року. 10 грудня
відзначається міжнародний День прав
людини.
Метою конференції є обговорення актуальних
проблем, пов’язаних із реалізацією прав
людини та їх захистом в Україні і за кордоном
у сучасному та історичному вимірах.

Основні напрямки конференції:
Права людини в процесі українського
державотворення.
• Конституційний
статус
людини
і
громадянина: проблеми захисту.
• Міжнародно-правові механізми та гарантії
забезпечення прав і свобод людини.
• Функції органів державної влади та
місцевого самоврядування із захисту прав
людини та громадянина
• Реформування українського суспільства в
контексті європейської інтеграції.
Перелік тем для обговорення залишається
відкритим!
•

Робочі мови конференції
українська, англійська, польська.

ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ

Обсяг публікації – 4-5 сторінок формату А4.
Структура статті має містити такі
елементи: постановку й обґрунтування
актуальності проблеми; аналіз наукових
досліджень, на які спирається автор;
виокремлення аспектів проблеми, які ще
недостатньо вивчені; формулювання мети та
завдань статті; виклад основного матеріалу з
обґрунтуванням
отриманих
результатів;
висновки,
рекомендації,
перспективи
майбутніх досліджень; список літератури та
джерел.
Умови публікації: текст повинен бути
набраним у редакторі Microsoft Word.
(розширення docх.), шрифт Times New Roman,
кегель 14 для тексту статті, 12 для списку
джерел та літератури. Формат А 4, інтервал –
1,5, всі поля – 2 см, посилання у тексті в
квадратних дужках (перша цифра – номер

посилання, через кому друга цифра – сторінка
(приклад [3, с.15]).
Список використаних джерел та літератури - в
кінці тексту у наступному порядку:
неопубліковані джерела (приклад: Бехруз
Х.Н. Конвенція про захист прав людини і
основоположних
свобод
та
ісламські
міжнародно-правові
документи
(компаративістський аналіз). Право України.
2010. №10. С. 114-118.), опубліковані джерела
та література в алфавітному порядку згідно з
вимогами ДСТУ 8302:2015.
За якість поданого матеріалу відповідальність
несуть автори. Оргкомітет залишає за собою
право
відхиляти
публікації,
які
не
відповідають зазначеним вимогам.
Послідовність розміщення матеріалів у тезах
доповіді: прізвище та ініціали автора(ів);
науковий ступінь (у разі його наявності),
вчене звання, посада, навчальний заклад або
місце роботи; місто, держава; назва статті
(великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

літератури:
1.

Для участі у конференції необхідно до 15
листопада 2022 р. надіслати на електронну
адресу pravosvit.zdu@ukr.net заявку із
зазначенням теми доповіді, відомостей про
автора (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий
ступінь, посада та місце роботи), контактної
інформації (e-mail та номер телефону), статтю.
Статті учасників конференції будуть
включені в електронний збірник
«Літописець» №18.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
УВАГА!
Назви файлів мають бути підписані відповідно
до прізвища та ініціалів учасника конференції
та мають містити позначення наприкінці,
наприклад:
Рудницька П.О. Заявка
Рудницька О.П. Стаття

Із метою відшкодування організаційних
витрат
авторам,
необхідно
сплатити
організаційний внесок у розмірі 100 грн. за
одну публікацію. Кількість публікацій від
одного автора не обмежується.
Оплата здійснюється через відділення чи
термінал «Приватбанку» за наступними
реквізитами: 5168 7451 2341 6494, (МагасьДемидас Ю.І.). Платник: «Прізвище, ім’я та
по-батькові повністю».
ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ
ВІД
СПЛАТИ
ОРГВНЕСКУ УЧАСНИКИ, ЯКІ МАЮТЬ
СТУПІНЬ
ДОКТОРА
НАУК
ТА
ІНОЗЕМЦІ.

Координатор конференції:
к.ю.н., доц. Рудницька Ольга Павлівна
контактний телефон: +38 097-213-6166

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Рудницька О. П.
кандидат юридичних наук, доцент
Житомирський державний університет імені
Івана Франка
м. Житомир, Україна
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
СОЦІАЛЬНИХ ВІДПУСТОК:
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Текст статті

Список використаних джерел та

Запрошуємо до участі в конференції всіх
зацікавлених осіб!
Офіційний сайт:
https://zu.edu.ua/

