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КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 

 

АГЕНТСТВО США З МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ 

 

 

УКРАЇНСЬКА ГЕЛЬСІНСЬКА СПІЛКА З ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

 

УНІВЕРСИТЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛАНКАШИРУ (СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО) 

НА КІПРІ 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас 9 червня  2016 року взяти участь 

у Міжнародній науково-практичній  конференції  
 

«АСОЦІАЦІЯ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ:  

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ» 
 

Напрями роботи конференції: 

 Європейські цінності, стандарти та захист прав людини в євроінтеграційній політиці. 

 Закордонний досвід асоціації з Європейським Союзом. 

 Політико-правові та безпекові аспекти Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 

 Економічна, соціальна, гуманітарна сфери як важливі складові Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом. 

 

Місце проведення конференції: 

Київський університет імені Бориса Грінченка.  

Адреса: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б. Проїзд: 10 хв. пішої ходи від станції м. Мінська 

 

Порядок роботи конференції 09 червня: 

Реєстрація учасників: 9.00 – 10.00 

Пленарне засідання: 10.00 – 13.00 

Перерва на обід: 13.00 – 14.00 

Робота секцій: 14.00 – 16.30 

Підбиття підсумків конференції: 16.30 – 17.00 

 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

 

Вартість участі у конференції: Тези будуть опубліковані безплатно. 

Оргвнесок – 150 грн. (передбачає часткове покриття витрат на проведення конференції). Кошти необхідно 

переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка Код ЄДРПОУ 02136554 Р/р № 

31553201148659 ГУДКУ в м. Києві МФО 820019 з позначкою «Оргвнесок на проведення конференції». 

Доктори наук, які беруть участь у конференції, оргвнесок не сплачують. 

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

власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.  

 

Для участі у науково-практичній конференції 

просимо до 25 квітня 2016 року надіслати на електронну адресу оргкомітету конференції: 

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

2. Електронний варіант тез з приміткою «Асоціація з Європейським Союзом» (назва вкладеного файлу повинна 

відповідати прізвищу та імені учасника й містити вказівку на вид матеріалу конференції латиницею (наприклад: 

Vasylenko_Andrii_tezy, Vasylenko_Andrii_zaiavka). 

 

 

Вимоги до оформлення тез: 

Структура тез має містити наступні елементи:  

 постановку й обґрунтування актуальності проблеми;  

 аналіз наукових досліджень, на які спирається автор;  



 виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені;  

 формулювання мети та завдань;  

 виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів; 

 висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень; 

 список використаних джерел; 

 розширену анотацію з ключовими словами англійською мовою – якщо тези подаються українською мовою,  або 

українською – якщо тези подається англійською мовою. Обсяг розширеної анотації  – 0,5-1 сторінка книжкового 

формату А-4. Анотація повинна мати таку структуру: прізвище, ім’я, по батькові автора, назва, текст анотації, де 

подано розгорнуту інформацією про зміст і результати дослідження, ключові слова. 

Обсяг тез – 3-5 сторінок книжкового формату А4.  

Технічні параметри. Текст має бути набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word 2003 чи пізніші версії). 

Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1,5 пт. Поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та 

нижнє – 20 мм.  

 Порядок розміщення матеріалу. У правому верхньому куті необхідно вказати прізвище, ініціали, посаду, місце 

роботи, вчене звання, науковий ступінь автора (авторів). Назва тез набирається прописними літерами по центру 

сторінки. Під назвою через 1 інтервал розміщується текст тез. Посилання на джерела у тексті наводяться у квадратних 

дужках, де перша цифра – номер джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки 

відділяються комою, номери джерел – крапкою з комою, напр.: [1, 95-96] [див.: 2; 5; 7]. Після тексту тез через 1 інтервал 

подається в алфавітному порядку за наскрізною нумерацією список використаних джерел під заголовком ДЖЕРЕЛА. 

Публікації латиницею розташовуються після видань, надрукованих кирилицею. Бібліографічні відомості про джерела 

оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту. Після списку джерел через інтервал розміщується 

розширена анотація з ключовими словами.  

 

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право редагувати та відхиляти доповіді та тези, які не 

відповідають вищезгаданим вимогам, тематиці конференції  і не містять наукової новизни. 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 

учасника Міжнародної науково-практичної  конференції  

«Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України» 

Прізвище, ім’я, по батькові (понвністю)  

Науковий  ступінь   

Вчене звання  

Місце роботи (повна назва організації)  

Посада  

Контактний телефон  

Е-mail  

Форми участі у конференції 

(необхідне підкреслити) 

Тільки публікація тез  

Публікація  тез + усна доповідь 

Лише  усна доповідь 

Участь  без доповіді та публікації  

Повна назва доповіді   

Запланована секція відповідно до напрямів 

роботи конференції 

 

 

КОНТАКТИ 

Адреса оргкомітету: 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Інститут суспільства, кафедра правознавства (к. 317). 

Е-mail: kp.is@kubg.edu.ua 

Координатор конференції: Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна, доцент кафедри правознавства Інституту 

суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат юридичних наук, доцент. 

Довідки за телефонами: (050)635-83-51, (044) 461-02-43 

 
Конференція проводиться за участі Української Гельсінської спілки з прав людини та за підтримки Програми Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID) «Реагування на порушення прав людини та посилення правової спроможності громадян та 

правозахисників в Україні» / «Права людини в дії». 

 

Американський народ, через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), надає економічну та гуманітарну допомогу по 

всьому світу понад 50 років. В Україні допомога USAID надається у таких сферах як: економічний розвиток, демократія та 

управління, охорона здоров’я і соціальний сектор. Починаючи з 1992 р., Агентство США з міжнародного розвитку надало Україні 

технічну та гуманітарну допомогу на суму 1,8 мільярда доларів. Детальнішу інформацію про програми USAID в Україні можна 

отримати на офіційному веб-сайті USAID http://ukraine.usaid.gov та сторінці у Facebook https://www.facebook.com/USAIDUkraine. 
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