Шановні вчені, науково-педагогічні працівники закладів освіти,
докторанти, аспіранти, здобувачі, працівники органів праці та соціального
захисту, юристи-практик - судді, адвокати, юрисконсульти, практичні
працівники правоохоронних органів!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
І Всеукраїнського круглого столу «Теоретичні та практичні проблеми
реалізації норм трудового законодавства у системі Національної поліції»,
що відбудеться 20 березня 2020 року на базі Донецького юридичного
інститут МВС України.
Основні тематичні напрямки роботи круглого столу:
 теоретичні проблеми трудового права та реформування національного
законодавства;
 практичні проблеми реалізації права на працю випускниками вишів України;
 проблеми проходження служби та соціального захисту осіб рядового та
начальницького складу Національної поліції.
Для участі в роботі круглого столу Вам необхідно до 29 лютого 2020 року на
електронну адресу оргкомітету conf.dji20@gmail.com направити заявку та тези
доповіді:
 заявку на участь у конференції за формою, що додається;
 тези доповідей обсягом від 3 до 5 стор. (оформлені відповідно до зазначених
вимог);
 рекомендацію наукового керівника, засвідчену печаткою навчального закладу
(для учасників, що не мають наукового ступеня);
У темі повідомлення обов’язково вказувати на прізвище учасника.
Заявки та тези доповідей надіслані у будь-якій іншій формі не приймаються.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Форма участі у конференції: очна та заочна.

Учасники круглого столу забезпечуються програмою та збірником тез.
(учасникам які прийматимуть участь заочно буде надіслано збірник у
електронному вигляді).
N.В. Одержання доповіді та заявки на участь, після обробки оргкомітетом,
обов’язково буде підтверджено на вказану Вами електронну адресу нашим повідомленням
про отримання.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ
Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити глибоке наукове
дослідження, грамотно написана й акуратно оформлена.
Особи, які не мають наукового ступеня, повинні подати засвідчену в
установленому порядку рецензію наукового керівника (в письмовому, або
сканованому (сфотографованому) форматі).
Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції
(напр.: Кириченко _Тези).
Обсяг доповіді не повинен перевищувати 5 сторінок, текстовий редактор –
Microsoft Word, формат сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова, поля – 25
мм; Гарнітура – Time New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал у тексті – 1,5;
перший, другий, третій, четвертий, п’ятий рядки і назва доповіді з міжрядковим
інтервалом – 1,0; стиль – Normal.
- Перший рядок – УДК
- Другий – orсid.org/0000-0000-0000-0001
- Третій - прізвище, ім’я та по батькові.
- Четвертий – посада та місце роботи.
- П’ятий – науковий ступінь, вчене звання.
- Назва доповіді – великими літерами.
- Далі йде текст доповіді з абзацним відступом 1,25 см.
- Посилання в тексті оформлюються в квадратних дужках – [1, с. 23], де перше
число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер
сторінки. Тези можуть і не мати посилань на використані джерела.
Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту й повинен бути
оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.

Заявка на участь у І Всеукраїнському круглому столі
«Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм трудового
законодавства у системі Національної поліції»
(20 березня 2020 р.)
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
Назва навчального закладу, факультет
Посада / назва кафедри або іншого
структурного підрозділу
Науковий ступінь, вчене звання
Курс/рік навчання
(для студентів/аспірантів)
Тема тез доповіді
Форма участі (очна, заочна)
Заочна участь не позбавляє права на
публікацію
ПІБ, факс та наукові регалії керівника (при
необхідності офіційного запрошення)
Контакти (телефон, електронна адреса)

Зразок оформлення тез доповіді:
УДК
Orсid
Кириченко Володимир Володимирович,
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
Донецького юридичного інституту
кандидат юридичних наук, доцент
РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВА НА ПРФЕСІЙНУ
ПІДГОТОВКУ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ
Текст доповіді…

[1, С. 23].

Список використаних джерел:
1.
Колєснік Т.В. Забезпечення дисципліни праці в умовах ринкової
економіки: теорія та практика: монографія. Харків : У справі, 2016. 428 с.
N.В. Тези доповідей друкуються в авторській редакції. Відповідальність за точність
поданих фактів, цитат і прізвищ несуть автори. Редакційна колегія залишає за собою право
редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з відхиленням від
зазначених вище вимог!
КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ

Донецький юридичний інституту МВС України, Факультет № 3 (юридичний)
адреса: 50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21
e-mail: conf.dji20@gmail.com
Координацію проведення круглого столу здійснює кафедра цивільно-правових
дисциплін.
Контактні дані організаційного комітету:
заступник голови оргкомітету – професор кафедри цивільно-правових дисциплін
Тетяна Колєснік; тел.: + 38 (050) 728 36 66;
начальник відділу організації наукової роботи – Андрій Червінчук;
тел.: + 38 (050) 426 27 98.

