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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Організаційний комітет бажає Вам натхнення та плідної праці під час роботи  

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЯМ ПРАВ ДИТИНИ: 

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД» 

Конференція присвячена Всесвітньому дню дитини, який святкується щорічно 21 

листопада   

У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації, спричиненої поширенням 

коронавірусної хвороби, членами організаційного комітету прийнято рішення 

перенести конференцію з 20 листопада на 15 грудня 2021 року.  

 

 До участі в міжнародній науково-практичній конференції запрошуються наукові 

співробітники, вчителі, студенти, аспіранти та молоді науковці  ВНЗ, а 

також практичні працівники з України та зарубіжних держав, які активно займаються 

науковими дослідженнями у сфері права та психології.  

Мета проведення конференції:                                                                                               

1) обговорення актуальних проблем реалізації та вдосконалення організаційно-

правових засад запобігання порушенням прав дитини, у тому числі насильству 

(булінгу), узагальнення наукового й практичного досвіду їх розв’язання;              

2)забезпечення вченим, здобувачам і практичним працівникам-юристам,                         

психологам доступу до інформації про реалізацію правової реформи у світі та Україні, 

вдосконалення юридичної, психологічної науки, зв’язок теорії і практики, гармонізацію 

національного законодавства з міжнародним правом; 

3) сучасна практика та особливості правового регулювання сурогатного материнства в 

Україні та світі. 

Питання для обговорення на конференції: 

 запобігання порушенням прав дитини, в тому числі булінгу: міжнародно-

правовий аспект і досвід зарубіжних країн; 

 організаційно-правові засади діяльності суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії булінгу та порушенню інших прав дитини ;                                               

  теоретичні й практичні аспекти юридичної відповідальності за порушення прав 

дитини, захист прав дітей від насильства в сім'ї; 

 порушення прав дитини, як актуальна та глобальна проблема в Україні та світі : 

кримінально-процесуальні, криміналістичні, психологічні аспекти;                      

 сучасна практика та особливості правового регулювання сурогатного 

материнства в Україні та світі. 

Форма проведення: очна з дотриманням карантинних норм, у разі оголошення 

локдауну, конференція буде проводитись в режимі онлайн. 

УМОВИ УЧАСТІ  

До 20 грудня 2021 року надіслати електронною поштою на адресу  

good-action.zp@ukr.net: 

 -заявку щодо участі в конференції; 

-тези доповіді (до п’яти сторінок); 

mailto:good-action.zp@ukr.net
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-копію членського внеску, після прийому та зарахування тез, в розмірі 250 грн (внесення 

оплати шляхом перерахування коштів на картковий рахунок, реквізити будуть надіслані 

на пошту та 10 доларів для іноземців);  

- участь безкоштовна для докторів філософії (кандидатів наук), докторів  наук, 

які здійснили керівництво тез декількох студентів, які долучилися до розкриття 

проблематики тематики конференції. 

- для учасників, які входять до оргкомітету, – безкоштовно. 

Файли повинні мати назви: «Іванко_тези», «Іванко_внесок», «Іванко_заявка». 

Збірник матеріалів конференції у форматі pdf буде розміщений на сайті ГО «Добра Дія-

Запоріжжя» та розісланий учасникам конференції.  

Оргкомітет залишає за собою право відхилення тез, які не відповідають вимогам або 

тематиці конференції, а також за умов відсутності підтвердження членського внеску. 

Форма участі – очна, з дотриманням карантинних норм, у разі оголошення локдауну, 

конференція буде проводитись в режимі онлайн.  

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

Текст: у текстовому редакторі Word версії 6.0 і вище (у форматі *.doc) через 1 

інтервал. Обсяг: до п’яти  сторінок формату А-4. Шрифт: гарнітури Times New Roman 

14 кегля. Поля: з усіх боків – 2 см. 

Розміщення: у верхньому правому куті (від поля) зазначити прізвище та ініціали автора, 

науковий ступінь та вчене звання, (при наявності), установу, місто. Нижче великими 

літерами напівжирним шрифтом – НАЗВА, далі з нового рядка – основний текст. 

Рукопис тез потрібно ретельно відредагувати. 

 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, якщо є необхідність (без повторів) 

оформлюється в кінці тексту по ширині під назвою Список використаних джерел 

(напівжирний шрифт, вирівнювання по центру). У тексті посилання позначаються 

квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та 

через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 7]. Електронні посилання у 

тексті допускаються із додержанням вимог щодо оформлення бібліографічного опису! 

Обсяг тексту до п’яти сторінок. 

Мова конференції: українська, російська, англійська. 
ЗАЯВКА 

(приклад оформлення) 

Прізвище ______________________________________ 

Ім’я ___________________________________________ 

По батькові ____________________________________ 

Місце роботи  __________________________________ 

Посада ________________________________________ 

Науковий ступінь______________________________ 

Вчене звання __________________________________ 

Відомості про наукового 

керівника (заповнюється у разі 

відсутності наукового ступеня)___________________ 

Контактний телефон ___________________________ 

E-mail_________________________________________ 

Поштова адреса______________________Тема доповіді _______________________ 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Голова організаційного комітету: 

Покатаєва О.В., перший проректор  Класичного приватного університету, доктор юридичних наук, 

професор; 

Абакумова Ю.В., директор Інституту економіки і права Класичного приватного університету, доктор 

юридичних наук, доцент;                                                        

Рябчинська О.П., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедрою кримінального права, 

процесу та криміналістики Інституту економіки і права Класичного приватного університету, голова 

Запорізького місцевого осередку ГО "Всеукраїнська асоціація кримінального права"; 

Лисенко Т.В., голова ГО «Добра Дія-Запоріжжя», доцент кафедри теорії та історії держави і права та 

міжнародного права Інституту економіки і права Класичного приватного університету, кандидат 

юридичних наук; 

Давиденко І. В., волонтер ГО «Добра Дія-Запоріжжя», головний спеціаліст відділу сім’ї управління по 

роботі з молоддю та сім’єю Запорізької міської ради 

Члени організаційного комітету: 

Костицький В.В., професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор 

юридичних наук, академік Національної академії правових наук України, президент Асоціації 

українських правників; 

Калашник Н.Г., доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, посол 

миру;   

Удовика Л.Г., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри історії і теорії держави та права 

Запорізького національного університету;  

Пальченкова В. М., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного, 

адміністративного та трудового права Національного університету «Запорізька політехніка»;                                                                                            

Калюга К. В., доктор юридичних наук, доцент, заступник завідувача кафедри кримінального права, 

процесу та криміналістики Інституту економіки і права Класичного приватного університету; 

Пелех І. В., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та господарського 

права Запорізького національного університету, заступник декана з наукової роботи; 

Аніщенко М. А., кандидат юридичних наук, доцент кафедри соціальної медицини, громадського 

здоров'я, медичного та фармацевтичного права Запорізького державного медичного університету;                                                                                                  
Крупєй К. С., кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри мікробіології, вірусології та 

імунології Запорізького державного медичного університету; 

Устімов Г.М., координатор ПРООН з цілей сталого розвитку в Запорізькій області; 

Шмарін І. О., кандидат юридичних наук, помічник судді Запорізького окружного адміністративного 

суду м. Запоріжжя, Україна; 

Михайловська С.В., начальник Управління патрульної поліції в Запорізькій області;  

Гороховська О.В., кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави і 

права та міжнародного права Інституту економіки і права Класичного приватного університету; 

Віхляєв В. В. — адвокат, голова Комітету адвокатської практики та підвищення кваліфікації Ради 

адвокатів Запорізької області, проректор з правової роботи-головний юрисконсульт ректорату, 

почесний професор Класичного приватного університету, адвокат року 2019, молодий правник року 

2020; 

Сергієнко І.В., начальник відділу зв’язків з громадськістю управління патрульної поліції в Запорізькій 

області ДПП; 

Яковлєва І.В., член Асоціації дитячих та сімейних психологів України; 

Vladyslav Kozii, Ph. D., now working as a Postdoctoral Associate in Lawrence Berkeley National Laboratory 

and University of California, Berkeley. 

.                                                       
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У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації, спричиненої поширенням 

коронавірусної хвороби, членами організаційного комітету прийнято рішення 

перенести конференцію з 20 листопада на 15 грудня 2021 року. Вибачте за 

тимчасові незручності. 

 

У разі оголошення локдауну та проведення заходу онлайн, КОЖНОМУ 

УЧАСНИКУ буде надіслано лист-запрошення та регламент роботи конференції 

з посиланням на підключення до заходу, на платформі ZOOM,  напередодні 

заходу. За додатковою інформацією звертайтеся до організаційного комітету по 

електронній пошті good-action.zp@ukr.net. 
 

15 грудня 2021 року 

9.00 – 9.45 Підготовка,підключення учасників конференції 

10.00 – 12.00 Відкриття конференції, пленарне засідання  

 
 

 
 

 

15 грудня 2021 року 
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ДЛЯ НОТАТОК 
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ДЛЯ НОТАТОК 
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ДЛЯ НОТАТОК 
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ПРОГРАМА 

 

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ТА 

ПРИВАТНОГО ПРАВА» 

 

 

 

 

15 грудня 2021 року 

м. Запоріжжя 
 


