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«Правозахисний рух: історія та сучасність»
м. Полтава, 21 березня 2017 р.
Загальна інформація
До
участі
у
всеукраїнській
конференції
запрошуються студенти вищих навчальних закладів І-ІV
рівнів акредитації, учні основної та старшої шкіл
загальноосвітніх навчальних закладів, котрі цікавляться
проблемами правозахисного руху.
У рамках конференції планується робота таких секцій:
1. Українська Гельсінська спілка: від витоків до сьогодення.
2. Права людини як найвища соціальна цінність сучасного суспільства.
3. Механізм реалізації і захисту прав і свобод особи: проблеми та перспективи
вдосконалення.
Реєстрація
Зацікавлені взяти участь у роботі всеукраїнської конференції особи повинні надіслати
до 15 березня 2017 р. (включно) електронною поштою до організаційного комітету такі
документи:
1) заявку (за зразком);
2) текст статті з урахуванням встановлених вимог;
Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для статті
– Стаття.

Наприклад: Іваненко _Заявка, Іваненко _Стаття.
Електрона адреса: law_pdpu@mail.ru
Вимоги до статті


Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times
New Roman №12, праворуч)


Прізвище, ініціали автора, посада, прізвище та ініціали наукового
керівника, назва навчального закладу із зазначенням курсу навчання (шрифт Times
New Roman №14, ліворуч).

Назва доповіді прописними літерами (шрифт звичайний, напівжирний,
вирівняний по центру).

Через один інтервал текст статті, який повинен відповідати таким: обсяг
3-5 стор., сторінки не нумеруються. Поля: верхнє – 15 мм, нижнє – 15 мм., праве – 15
мм, ліве – 20 мм; шрифт Тіmes New Roman, 14; інтервал – 1,5
Формат роботи: Місгоsoft Word – (doc).
Наприклад:
Іваненко Р.М.
(наук. кер. – доц. Іванов І.І.)
студент V курсу історичного факультету
Полтавського національного педагогічного університету
імені В. Г. Короленка
Правове регулювання діяльності правозахисних організацій в Україні

Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту
під назвою «Список використаних джерел:». У тексті виноски позначаються
квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та
через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
За підсумками роботи конференції планується безкоштовне видання електронної
версії матеріалів конференції, яка розміщується на інституційному депозитарії
наукової бібліотеки імені М. А. Жовтобрюха та яку можна буде отримати на
електронну адресу. З матеріалами попередніх конференцій можна ознайомитися
за
покликанням:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6666/browse?type=title&submit_browse
Зразок оформлення заявки

Прізвище, ім’я, по батькові
учасника
Прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника
Місце навчання
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