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Конкурс наукових статей з актуальних питань 
розвитку кримінологічної віктимології  
(до 70-річчя з Дня народження доктора 

юридичних наук, професора, Заслуженого юриста 
України Олександра Миколайовича Джужи) 

 
м. Маріуполь, Україна  

Дедлайн: 20 жовтня 2021 року 
 
До участі у Конкурсі запрошуються молоді вчені, 

ад’юнкти та аспіранти, курсанти та студенти закладів 
вищої освіти та наукових установ України. 

За результатами Конкурсу організаційним комітетом 
буде визначено три кращі наукові статті, автори яких 
отримують дипломи та грошову винагороду. 

 
Організаційним комітетом Конкурсу встановлено такі 
розміри грошової винагороди: 

• стаття, що посіла І місце – 1500 грн.; 
• стаття, що посіла ІІ місце – 1000 грн.; 
• стаття, що посіла ІІІ місце – 750 грн. 

 
Терміни проведення Конкурсу: 

• прийом рукописів наукових статей – до 20 жовтня 
2021 року; 

• визначення переможців – до 30 жовтня 2021 року; 
• нагородження переможців – 01 листопада 2021 року. 

 



 
Для участі у Конкурсі необхідно: в строк до 

20 жовтня 2021 року (включно) надіслати на електронну 
адресу оргкомітету anastasiyayali1803@gmail.com   

1. заявку за зразком, що додається  (у форматі .doc); 
2. текст статті, оформлений відповідно до вимог. 

 
Тематичні напрями конкурсу: 

• теоретичні засади вчення про жертву кримінального 
правопорушення; 

• запобігання віктимізації та віктимності населення; 
• галузева кримінологічна віктимологія 

(пенітенціарна, ювенальна та інші галузі); 
• вчення про жертву кримінального правопорушення 

у науках кримінально-правового циклу; 
• зарубіжна кримінологічна віктимологія. 

 
 

Заявка на участь у Конкурсі 
1. Прізвище, ім’я та по батькові (без скорочень!)_____ 
2. Назва статті _________________________ 
3. Місце роботи (навчання)_______________ 
4. Посада (повністю)_____________________ 
5. Науковий ступінь _____________________ 
6. Вчене звання _________________________ 
7. Адреса для листування_________________ 
8. Контактний телефон (обов’язково!)  ____ 
9. E-mail: (обов’язково!)_________________ 
 
Відомості, викладені в заявці, можуть бути 

оприлюднені у друкованих матеріалах Конкурсу (потрібне 
підкреслити) 

• так 
• ні 
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Вимоги щодо оформлення тез доповіді: 

Статті надаються на розгляд організаційного комітету 
Конкурсу  в електронному вигляді (файл з розширенням – 
.doc). 

Текст має бути набрано за допомогою текстового 
редактора Microsoft Word для Windows, розмір аркушу 
А4 (210х297 мм), всі береги – 2 см, шрифт – Times New 
Roman, кегль – 14 пт, інтервал між рядками – 1.5, відступ – 
1.25, сторінки не нумеровані. 

Обсяг статті до 10 сторінок зі список використаних 
джерел. 
 
Структура рукопису: 

• прізвище, ім’я та по батькові (повністю) автора (ів) 
(напівжирний шрифт); 

• посада, місце роботи, науковий ступінь, вчене 
звання, (без скорочень, вирівнювання за шириною, курсив, 
міжрядковий інтервал – 1); 

• прізвище, ім’я та по батькові (повністю) наукового 
керівника (напівжирний шрифт) – вимога для здобувачів 
вищої освіти; 

• посада, місце роботи, науковий ступінь, вчене 
звання наукового керівника (без скорочень, вирівнювання 
за шириною, курсив, міжрядковий інтервал – 1); 

• порожній рядок; 
• назва доповіді (великі літери, напівжирний шрифт, 

вирівнювання за центром). 
 
Зверніть увагу!!! Назва статті не повинна бути 

тотожною з назвою тематичних напрямів Конкурсу 
• порожній рядок; 
• основний текст (вирівнювання за шириною); 
• порожній рядок; 

 



 
• список використаних джерел, оформлений 

відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015. Інформація та 
документація. Бібліографічне посилання. Загальні 
положення та правила складання. 

 

Редакційна колегія залишає за собою право 
відхилення статті у разі її оформлення з порушенням 
вимог, про що авторові буде повідомлено електронним 
листом на адресу, зазначену в заявці. 

 
 

За результатами Конкурсу заплановано підготовку 
електронний збірник матеріалів Конкурсу, що буде 
розміщено в інституційному репозитарії Донецького 
державного університету внутрішніх справ за адресою. 

Участь у Конкурсі безкоштовна.  
 

Місце проведення: Донецька область, м. Маріуполь, 
просп. Луніна, 89 (головний корпус Донецького 
державного університету внутрішніх справ). 

Онлайн-студія: Донецька область, м. Маріуполь, 
просп. Луніна, 89 (головний корпус Донецького 
державного університету внутрішніх справ). 

Про час проведення фінального засідання Конкурсу (на 
якому буде оголошено переможців) його учасників буде 
повідомлено додатково. 
 
Контакти: 
 

Валерій Коссе – начальник відділу організації 
наукової роботи (телефон: +38 095 80 74 89).  

Анастасія Ялі – відповідальний секретар оргкомітету 
Конкурсу, науковий співробітник відділу організації 
наукової роботи (телефон: +38 068 630 90 23). 
 

 
  

 

https://cuesc.org.ua/bibl.pdf
https://repo.dli.donetsk.ua/

