ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ЗАХОДІВ
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО НА І ПІВРІЧЧЯ 2015/2016 н.р.
Назва конференції

Тема конференції

Відповідальний за
проведення заходу

Термін проведення

Міжкафедральний методичний
семінар «Завдання кафедри в
умовах дії нового Закону
України «Про вищу освіту»
Міжнародна наукова
конференція
«Конституція як основа
розвитку правової системи»
(VШ Тодиківські читання)

«Завдання кафедри в умовах
дії нового Закону України
«Про вищу освіту»

Шило О.Г.,
Капліна О.В.
тел. 704-90-00,
kp_ord@mail.ru
ас. Любченко О.О.
асп. Романюк П.В.

Вересень 2015 р.

Міжнародна науковопрактична конференція
«Проблеми науки
кримінального права та їх
вирішення у законотворчій та
правозастосовній діяльності»,
присвячена 90-річчю з дня
народження академіка В.В.
Сташиса
Науково-практичний круглий
стіл «Роль і місце
адміністративної юстиції в
умовах проведення
конституційної реформи»

Питання теоретикометодологічних засад
сучасного
конституціоналізму,
реалізації форм
безпосередньої демократії,
гарантування та захисту
прав і свобод людини,
організації та
функціонування органів
державної влади
Взаємозв‟язок науки
кримінального права із
законотворчою та
правозастосовною
діяльністю; теоретичні
засади криміналізації діянь
та пеналізації злочинів;
міжнародні стандарти
законотворчої діяльності
Роль і місце адміністративної
юстиції в умовах
проведення конституційної
реформи

Борисов В.І.,
Тютюгін В.І.,
Панов М.І.
Зінченко І.О.

Кількість
учасників
всього іного
р
30

2-3 жовтня 2015 р.

150

50

8-9 жовтня 2015 р.

200

5-7

15 жовтня 2015 р.
м. Запоріжжя

Співорганізатори

Науково-дослідний
інститут вивчення
проблем законності ім.
академіка В.В.Сташиса
НАПрНУ, ВГО
«Всеукраїнська асоціація
кримінального права»
Вищий адміністративний
суд України, Запорізький
окружний
адміністративний суд,
Апеляційний суд
Запорізької області,
Класичний приватний
університет, Харківський
національний університет
імені В. Н. Каразіна,
Дніпропетровський
національний університет
імені Олеся Гончара

1

Міжвузівський науковопрактичний семінар
Міжнародна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми судового
права»

Круглий стіл

Науково-методичний семінар
«Складання процесуальних
документів у кримінальному
провадженні»

Комунікативна спрямованість
вивчення мовних дисциплін у
вищих навчальних закладах
Концепція судового права;
Судове право в системі
сучасного права;
Система суб‟єктів судового
права;
Судова влада як основний
суб‟єкт судового права;
Джерела судового права;
Загальні положення судових
процедур.

«Природоресурсне право в
системі права України:
історія, сьогодення,
перспективи»
«Складання процесуальних
документів у кримінальному
провадженні»

«Круглий стіл» «Проблеми
доказування в кримінальному
провадженні»

«Проблеми доказування в
кримінальному провадженні»

Міжнародна науковопрактична конференція
«Юридична осінь 2015 року»

Тематичні напрямки:
загальнотеоретичні питання
правознавства; актуальні
проблеми публічно-правових
наук; сучасний стан та
перспективи розвитку
цивілістичних наук; актуальні
проблеми розвитку наук
кримінально-правового циклу

кафедри іноземних
мов

15 жовтня 2015 р.

Гетьман А.П., д.ю.н.,
професор, проректор з
наукової роботи,
академік НАПрНУ,
Москвич Л.М., д.ю.н.,
професор,
Назаров І.В., д.ю.н.,
професор,
Овсяннікова О.О.,
к.ю.н, доцент,
Юревич І.В., к.ю.н.,
асистент.
м. Харків, вул.
Пушкінська, 77.
е-mail:
ospo@nulau.edu.ua
koltolga@yandex.ru
vostorg191@mail.ru
Проф. Шульга М.В.

30 жовтня 2015 р.

Шило О.Г.,
Капліна О.В.
вул. Динамівська, 4,
тел. 704-90-00,
kp_ord@mail.ru
Шило О.Г.,
Капліна О.В.
вул. Динамівська, 4,
тел. 704-90-00,
kp_ord@mail.ru
Відділ наукових
досліджень,
7049356
vnd.konf@i.ua

Харківський національний
університет імені
Г.С. Сковороди
80

10

30-31 жовтня 2015 р.

Жовтень 2015 р.

30

Жовтень – листопад
2015 р.

30

11 листопада 2015 р.

2

Всеукраїнська студентська
наукова конференція
«Теорія і практика
віктимології»

Конференція присвячена 50ти річчю кафедри
кримінології та кримінальновиконавчого права НЮУ
імені Ярослава Мудрого

ІІ Міжнародний науковопрактичний круглий стіл
«Розвиток цивільної безпеки
України в контексті
євроінтеграції»

«Розвиток цивільної безпеки
України в контексті
євроінтеграції»

Міжнародно-правові читання,
присвячені пам'яті проф.
Яновського М.В. і
Семенова В.С.
Студентська науковопрактична конференція НЮУ
імені Ярослава Мудрого
«Круглий стіл»
«Конституційний процес в
Україні: виклики та ризики
сьогодення»
Міжкафедральний науковометодичний семінар
«Допустимість доказів у
практиці Європейського суду з
прав людини»
Студентська наукова
конференція
Реформування законодавства
про працю: для проекту
Трудового кодексу

Завідувач кафедри
кримінології та КВП
Проф. Б.М. Головкін
(057)704-92-62
kriminology@nulau.edu.
ua
Кафедра
адміністративного
права та
адміністративної
діяльності

12 листопада 2015 р.

Сучасні виклики у
міжнародному праві

Тарасов О.В.
+380678124818
ovt@ua.fm

27 листопада 2015 р.

«Регіональна специфіка
культури України: минуле та
сучасне»
Проведення засідання з
членами Конституційної
комісії проф. Колісником В.П.
та доц. Речицьким В.В.
«Допустимість доказів у
практиці Європейського суду
з прав людини»

доц. О.В. Бурлука

28 листопада 2015 р.

Кафедра
конституційного права
України

Листопад 2015 р.

Шило О.Г.,
Капліна О.В.
вул. Динамівська, 4,
тел. 704-90-00,
kp_ord@mail.ru
Доц. О.В. Бурлука

Листопад 2015 р.

Жернаков В.В.

Листопад 2015 р.

Проблеми взаємодії
української та світової
культур в умовах глобалізації
Доцільність розробки
альтернативних проектів
Трудового кодексу.
Структура та зміст основних
інститутів проекту ТК

80

8

20 листопада 2015 р.

50

10

-

Академія суспільних наук
(м.Варшава, Польща),
Інститут підготовки
слідчих кадрів для МВС
України НЮУ імені
Ярослава Мудрого,
Об„єднання громадських
формувань України з
охорони громадського
порядку і державного
кордону, Харківське
обласне громадське
формування з охорони
громадського порядку і
державного кордону
НАПрНУ та НДІ
державного будівництва
та місцевого
самоврядування

30

Листопад 2015 р.

80

40

3

«Круглий стіл» «Державноправове будівництво в УРСР
за часів нової економічної
політики»
Екологічне право в системі
міждисциплінарних зв‟язків:
методологічні засади

VІІ вузівська науковопрактична конференція
«Державне будівництво та
місцеве самоврядування в
Україні та зарубіжних країнах»

«Державно-правове
будівництво в УРСР за часів
нової економічної політики»

Проф. Гончаренко В.Д.

Листопад 2015 р.

Тематика конференції
охоплює розгляд питань
щодо загальнотеоретичних
проблем міждисциплінарних
зв‟язків науки екологічного
права, інтегративних зв‟язків
екологічного права з іншими
правовими науками,
особливостей впровадження
нових навчальних екологоправових дисциплін,
методологічних проблем
еколого-правової науки
Тема конференції –
«Державне будівництво та
місцеве самоврядування в
Україні та зарубіжних
країнах»:
- загальнотеоретичні
питання державного
будівництва і місцевого
самоврядування;
- проблеми організації та
діяльності органів державної
влади України;
- проблеми правової
регламентації органів
місцевого самоврядування
та удосконалення роботи їх
органів і посадових осіб;
- конституційно-правове
регулювання суспільного
ладу в зарубіжних країнах;
- конституційно-правовий
інститут прав і свобод
людини та громадянина в
зарубіжних країнах;
конституційні моделі
організації й діяльності
органів публічної влади
зарубіжних країн

Гетьман А.П.;
Соколова А.К.;
Бредіхіна В.К.;
Шеховцов В.В.;
Суєтнов Є.П.;
Лозо О.В.

4 грудня 2015 р.

120

75

Серьогіна С.Г.
Челомбитько Л.В
Закоморна К.О
Петришина М.О.

4 грудня 2015 р.

150

-

Міністерство освіти і
науки України
Національна академія
правових наук України

4

Науково-практична
конференція викладачів,
аспірантів і студентів
Національного юридичного
університету імені Ярослава
Мудрого
Наукова конференція
викладачів, молодих вчених та
студентів «Український соціум:
соціально-політичний аналіз
сучасності та прогноз
майбутнього»

Всеукраїнська студентська
наукова конференція

«Економічні права і свободи
людини та їх реалізація у
правовій, соціальній
державі»

Проф. Шевченко Л.С.,
057-704-92-58,
econom_theory@ukr.net

10 грудня 2015 р.

1.Дінаміка соціальної
структури в умовах
трансформації українського
соціуму
2.Етнонаціональні процеси в
сучасній Україні
3. Розвиток політичної
системи України: в пошуках
оптимальної модулі
демократії
4. Політична та правова
культура як чинник
формування правової
держави
5.Політичні проблеми
національної безпеки
6.Молодь в українському
соціумі:суперечливість
соціалізації
7.Україна в контексті
процесів глобалізації та ін.

Кафедра соціології та
політології,
kafedrasoc@ukr.net

10 грудня 2015 р.

“Філософія і право”,
-історико-філософські
передумови формування
права та правосвідомості;
-загальнофілософські
проблеми в контексті
сучасності;
- актуальні методологічні,
онтологічні, антропологічні та
аксіологічні проблеми
філософії права

проф. Данильян О.Г.,
проф. Максимов С.І.

16 грудня 2015 р.

100

-

НАПрН України

--

90

5

ІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція
студентів, аспірантів, науковців
та юристів-практиків
«Правові засади діяльності
правоохоронних органів»

Обмін інформацією та
обговорення актуальних
питань, присвячених
діяльності правоохоронних
органів, поглиблення знань
учасників конференції у
відповідній сфері

Мех Юлія
Володимирівна,
к.ю.н., доцент кафедри
адміністративного
права та
адміністративної
діяльності
Національного
юридичного
університету імені
Ярослава Мудрого
тел. 066–326–33–88
e-mail: yulimex@mail.ru

19 грудня 2015 р.

130

120

Круглий стіл «Здійснення та
захист інтересів у сфері
інтелектуальної власності»,
присвячений пам‟яті проф.
Азімова Ч.Н.

Проблеми вдосконалення
приватноправових
механізмів набуття,
передачі, здійснення та
захисту суб‟єктивних
цивільних прав

Кафедра цивільного
права №1 та
цивільного права №2

Грудень 2015 р.

50

–

Об‟єднання громадських
формувань України з
охорони громадського
порядку і державного
кордону
Харківське обласне
громадське формування з
охорони громадського
порядку і державного
кордону
Інститут підготовки
слідчих кадрів для МВС
України
Кафедра
адміністративного права
та адміністративної
діяльності
Кафедра кримінального
процесу та оперативнорозшукової діяльності
Кафедра цивільного
права №2

6

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ЗАХОДІВ
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
НА ІІ ПІВРІЧЧЯ 2015/2016 н.р.
Назва конференції

Тема конференції

Засідання «круглого
столу», присвячене 50річчю кафедри цивільного
процесу
Семінар:

Засідання «круглого столу» за
участю процесуалістів з інших
ВНЗ, присвячене 50-річчю
кафедри цивільного процесу
«Поліпшення характеристика
гнучкості та координаційних
здібностей студентів
юридичного Університету
протягом навчального року»

Новітні технології у
фізичному вихованні
студентів ВНЗ

Поліпшення характеристик
гнучкості та координаційних
здібностей студентів
юридичного університету
протягом навчального року
PROSPECTS AND TRENDS OF
POSTGRADUATE RESEARCH
«Проблемні питання здійснення
судового контролю під час
досудового розслідування»

Презентація наукових робіт
аспірантів
Міжкафедральний науковий
семінар «Проблемні
питання здійснення
судового контролю під час
досудового розслідування»
Міжнародна науковопрактична конференція,
присвячена пам'яті
Маслова В.П.
Проблеми реалізації
антикорупційного
законодавства у сфері
праці
Міжкафедральний науковометодичний семінар
«Підвищення ефективності
викладання навчальної
дисципліни «Кримінальний
процес» в сучасних
умовах»

Відповідальний за
проведення заходу
Кафедра цивільного
процесу
7049270

Термін проведення

Кафедра фізичного
виховання №3
Баламутова Н.М.,
кафедра фізичного
виховання №2
Луценко Л.С.
Баламутова Н. М.
вул. Динамівська, 4
р.т. 7049071,
fisvyh3@nulau.edu.ua

20 січня 2016 р.

15

20 січня 2016 р

17

кафедра іноземних
мов №1
Шило О.Г.,
Капліна О.В.
(вул. Динамівська, 4,
тел. 704-90-00,
kp_ord@mail.ru)

Січень 2016 р.

40

Січень 2016 р.

30

Лютий 2016 р.

80

10

Жернаков В.В.

Лютий 2016 р.

40

-

Шило О.Г.,
Капліна О.В.
(вул. Динамівська, 4,
тел. 704-90-00,
kp_ord@mail.ru)

Лютий 2016

30

Актуальні проблеми приватного
права
Наукові та практичні питання
регулювання трудових відносин,
пов‟язаних з антикорупційною
політикою держави.
«Підвищення ефективності
викладання навчальної
дисципліни «Кримінальний
процес» в сучасних умовах»

Кількість
учасників

Січень 2016 р.

Співорганізатори
процесуалісти з
інших ВНЗ

-

7

Міжрегіональний круглий
стіл «Тенденції
криміналістики в сучасних
умовах»

Міжкафедральний науковий
семінар «Правове
врегулювання проведення
негласних слідчих
(розшукових) дій»

Круглий стіл
Круглий стіл
«Верховенство права і
права людини: проблеми
реалізації»

Круглий стіл «Проблеми
навчання фахового
перекладу»
ХVІІ Міжнародний
фестиваль «С. Рахманінов
та українська культура»

Міжрегіональний круглий стіл
«Тенденції криміналістики в
сучасних умовах». Основні
питання: проблеми загальної
теорії криміналістики; проблеми
криміналістичної техніки та
інноваційних технологій;
засоби криміналістичної
тактики; проблеми
формування окремих
криміналістичних методик
«Правове регулювання
проведення негласних слідчих
(розшукових) дій»

Шепітько Валерій
Юрійович
м. Харків, вул.
Пушкінська, 84
704-11-28
crime_nuau@bk.ru

Березень 2016 р.

70

Шило О.Г.,
Капліна О.В.
вул. Динамівська, 4,
тел. 704-90-00,
kp_ord@mail.ru

Березень 2016 р.

50

«Досягнення та поразки України
на шляху розбудови правової
економіки»
Круглий стіл присвячено таким
питанням:
1. Нові концепції демократії;
2. Сучасні виклики демократії;
3. Нові форми народовладдя;
4.Верховенство права і правова
система України;
5. Проблеми балансування
конституційних цінностей;
6. Права людини як
конституційна цінність.
Проблеми навчання фахового
перекладу

Проф. Шевченко Л.С.,
057-704-92-58,
econom_theory@ukr.net
Вовк Д.О.

Березень 2016 р.

100

-

Березень 2016 р.

30

10

Кафедра іноземних
мов № 2

Березень-травень
2016 р.

Внесок родини Алчевських у
розвиток української культури

Проф. Л.М. Трубнікова

2 квітня 2016 р.

20

Інститут вивчення
проблем злочинності
імені академіка В.В.
Сташиса НАПрН
України

Представники
Інституту підготовки
юридичних кадрів
для Служби безпеки
України, відділу
підготовки кадрів та
зв‟язків з
навчальними
закладами Головного
управління кадрового
забезпечення
Генеральної
прокуратури України
НАПрН України

тел. (067)5302360,
dmtr.vovk@gmail.com

8

Міжнародна наукова
конференція студентів та
аспірантів

«Харківські кримінально-правові
читання. Весінній лекторій»:
«Реагування держави на
злочин: традиції та пошук нових
шляхів » до 15-річчя
Кримінального кодексу України
2001 р.

Тютюгін В.І.,
Пономаренко Ю.А.

9 квітня 2016 р.

Студентська науковопрактична конференція
Національного юридичного
університету імені
Ярослава Мудрого
Круглий стіл присвячений
пам‟яті професора
Краська І.Ю.

«Регіональна специфіка
культури України: минуле та
сучасне»

доц. О.В. Бурлука

23 квітня 2016 р.

Відповідальність у цивільному і
господарському праві

кафедри цивільного
права №1 та №2
спільно з кафедрою
господарського права.
Ярошенко О.М.

150

3-5

Квітень 2016 р.

30

–

Квітень 2016 р.

40

-

40

10

Методологія трудового
права

Методологічні питання
загальної частини та окремих
інститутів трудового права

Всеукраїнська науковопрактична конференція

Питання сучасної юридичної
науки у дослідженнях молодих
учених
PROMOTION OF LEGALITY IN
UKRAINE

кафедра іноземних
мов №1

Квітень 2016 р.

кафедра іноземних
мов №3

Квітень 2016 р.

Проблеми взаємодії української
та світової культур в умовах
глобалізації
«Кримінальне провадження на
підставі угод»

Доц. О.В. Бурлука

Квітень 2016 р.

Шило О.Г.,
Капліна О.В.
(вул. Динамівська, 4,
тел. 704-90-00,
kp_ord@mail.ru

Квітень 2016 р.

30

Проф. Гаращук В.М.
0679944525
Доц. Писаренко Н.Б.,
Бойко І.В., ас.
Марченко О.О.

Квітень 2016 р.

50

Студентська наукова
конференція
Студентська наукова
конференція
Міжкафедральний науковий
семінар «Кримінальне
провадження на підставі
угод»
Науково-практична
конференція

«Адміністративне право
сучасного етапу
державотворення: стан та
перспективи розвитку»

20

Науково-дослідний
інститут вивчення
проблем законності
ім. академіка
В.В.Сташиса
НАПрНУ, ВГО
«Всеукраїнська
асоціація
кримінального
права»

Асоціація
адміністративістів
України

9

ІV Міжнародна науковопрактична «Сектор безпеки
України»

1.

Теоретико-правові основи
регулювання державної та
приватної безпеки (сектори
конституційно-правових,
державно-правових та
цивільно-правових основ
забезпечення сектору безпеки);
2.
Проблеми правового
забезпечення протидії
посяганням на державну та
приватну безпеку (сектори
адміністративно-правових,
кримінально-правових та інших
основ забезпечення сектору
безпеки)

Мех Юлія
Володимирівна,
к.ю.н., доцент кафедри
адміністративного
права та
адміністративної
діяльності
Національного
юридичного
університету імені
Ярослава Мудрого
тел. 066–326–33–88
e-mail: yulimex@mail.ru

19 квітня 2016 р.

200

25

VІІ студентська наукова
конференція „Безпека
людини і суспільства в
сучасних умовах
життєдіяльності”

сучасні джерела виникнення і
наслідки надзвичайних
ситуацій;
правові засади та
організаційні заходи захисту
населення й регіонів України;
використання сучасних
інформаційних технологій для
забезпечення безпеки людини;
проблеми вдосконалення
системи навчання населення і
працівників з наукових
напрямків безпека
життєдіяльності, цивільний
захист та охорона праці;
вдосконалення організаційнотехнічних питань безпеки
життєдіяльності, цивільного
захисту та охорони праці.

Доц. кафедри ОБЖД
Карманний
Євгеній Вадимович
Контактні телефони (057) 704 92 74;
+38 067 570 84 02.
konf.bzhd.nlu@meta.ua

21 – 22 квітня 2016 р.
(напередодні 30-ї
річниці аварії на
Чорнобильській АЕС
26.04.1986 р.)

110

15

Студентські дебати з
цивільного права

Актуальні проблеми цивільного
права

кафедра цивільного
права №1 та
студентське наукове
товариство

Травень – Квітень
2016 р.

50

–

Об‟єднання
громадських
формувань України з
охорони
громадського порядку
і державного кордону
Харківське обласне
громадське
формування з
охорони
громадського порядку
і державного кордону
Інститут підготовки
слідчих кадрів для
МВС України

10

Міжнародна наукова
конференція присвячена
50-ти річчю кафедри
кримінології та
кримінально-виконавчого
права НЮУ імені Ярослава
Мудрого

«Глобальні проблеми
кримінології та міжнародний
досвід їх вирішення»

Всеукраїнська студентська
наукова конференція

“Філософія і право”,
-історико-філософські
передумови формування права
та правосвідомості;
-загальнофілософські проблеми
в контексті сучасності;
- актуальні методологічні,
онтологічні, антропологічні та
аксіологічні проблеми філософії
права.
«Актуальні питання
кримінального процесу очима
молодих дослідників»

VIІ студентська наукова
конференція
«Актуальні питання
кримінального процесу
очима молодих
дослідників»
Наукова конференція
викладачів, молодих
вчених та студентів
«Український соціум:
соціально-політичний
аналіз сучасності та
прогноз майбутнього»

1.Дінаміка соціальної структури
в умовах трансформації
українського соціуму
2.Етнонаціональні проце-си в
сучасній Україні
3. Розвиток політичної системи
України: в пошуках оптимальної
модулі демократії
4. Політична та правова
культура як чинник формування
правової держави
5.Політичні проблеми
національної безпеки
6.Молодь в українському
соціумі:суперечливість
соціалізації
7.Україна в контексті процесів
глобалізації та ін.

Завідувач кафедри
кримінології та КВП,
м. Харків, вул.
Пушкінська, 77, ауд. 89
професор
Б.М. Головкін
(057)704-92-62
kriminology@
nulau.edu.ua
проф. Данильян О.Г.,
проф. Максимов С.І.

Травень-червень
2016 р.

100

18 травня 2016 р.

90

Шило О.Г.,
Капліна О.В.
(вул. Динамівська, 4,
тел. 704-90-00,
kp_ord@mail.ru)

Травень 2016 р.

150

Кафедра соціології та
політології,
вул.Пушкінська,77
kafedrasoc@ukr.net

Травень 2016 р.

15

-

--
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«Круглий стіл»,
присвячений Дню Європи
Питання реформування
навчальної дисципліни
«Фізичне виховання» у
вищих навчальних
закладах України»
Господарсько-правові
проблеми реформування
правового господарського
порядку в Україні

Спільний VІ-й семінар
„Шляхи використання
сучасних інформаційних
технологій при підготовці та
діяльності співробітників
правоохоронних органів за
напрямками безпека
життєдіяльності й
цивільний захист”

1.Стан фізичного виховання у
ВНЗ України.
2. Питання реформування
фізичного виховання у ВНЗ
України.
Господарсько-правове
забезпечення ефективності
економічної політики держави.
Механізм державного
регулювання: основні напрями
реформування.
Галузеві проблеми
реформування національної
економіки.
шляхи використання
інформаційних технологій у
діяльності правоохоронних
органів, для забезпечення
безпеки;
роль та місце інформаційних
технологій у забезпеченні
безпеки держави;
використання інформаційних
технологій при протидії
широкому спектру
терористичних та кримінальних
загроз сьогодення;
вдосконалення навчального
процесу при підготовці
співробітників правоохоронних
органів;
удосконалення навчальноматеріальної бази та
впровадження інформаційних
технологій у навчальний процес

Тарасов О.В.
+380678124818,
ovt@ua.fm

Травень 2016 р.

50

Доц. Попрошаєв О.В.,
т. (099)0811435

Травень 2016 р.

30

Задихайло Д.В.
7049200,
hp_nuau@mail.ru

Червень 2016 р.

40

15

Доц. кафедри ОБЖД
Карманний
Євгеній Вадимович.
Контактні телефони:
(057) 704 92 74;
+38 067 570 84 02
konf.bzhd.nlu@meta.ua

24 червня 2016 р.

12

–

10

НДІ державного
будівництва та
місцевого
самоврядування
Кафедри фізичного
виховання
університету

apoproshaev@mail.ru

кафедра
Інформатики та
прикладних
інформаційних
технологій
Національної
академії
Національної гвардії
України

12

Семінар:

ХХ1Х Харківські
політологічні читання.
Тема: «Соціальнополітичні практики в
сучасних світових та
українських реаліях»
Науковий семінар
«Судове провадження за
Кримінальним
процесуальним кодексом
України»
«Круглий стіл» «Державноправове будівництво в
Україні у перші роки
незалежності»

«Теоретико-методичні засади
формування особистісної
фізичної культури у молоді як
основа їх здоров‟я»
1) мерітократія, технократія,
юрократія : потенціал
посткризових практик.
2) Регіональні еліти та їх роль
в процесі децентралізації влади
в Україні
«Судове провадження за
Кримінальним процесуальним
кодексом України»
«Державно-правове
будівництво в Україні у перші
роки незалежності» до 25-річчя
прийняття Акту проголошення
незалежності

Кафедра фізичного
виховання №2
Луценко Л.С.

Червень 2016 р.

Кафедра соціології та
політології,
kafedrasoc@ukr.net

Червень 2016 р.

Шило О.Г.,
Капліна О.В.
вул. Динамівська, 4,
тел. 704-90-00,
kp_ord@mail.ru
Проф. Гончаренко В.Д.

Червень 2016 р.

20

Кафедра гімнастики
ХДАФК
м. Харків
-

30

Червень 2016 р.
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