НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кіровоградський обласний клуб
«За правову державу»

ПРОГРАМА
РЕГІОНАЛЬНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ПРАВО В РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННІ
ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА»

2 квітня 2013 р.

Кіровоград
Україна

Термін проведення конференції: 2 квітня 2013 року.
База проведення: Комунальний заклад «Навчально-педагогічний
комплекс Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
Адреса оргкомітету:
Науково-дослідний центр Інноваційних технологій
м. Кіровоград -6, 25006, а/с №9/18,
E-mail: innov_tex@ukr.net
Телефони: (0522) 24-48-52; (067) 520-77-89

-

Напрямки роботи конференції:
регіональний та національний розвиток суспільства;
юридично-правовий;
економічний;
соціально-політичний;
виховний;
регіональне та державне управління
ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІ
2 квітня 2013 року
Комунальний заклад «Навчально-педагогічний комплекс
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

Адреса: м. Кіровоград, вул. Леніна (Дворцова) 41/26, тел.(0522) , 24-48-52
13.00-14.00 – реєстрація учасників конференції
14.00 – 14.30- відкриття та пленарне засідання конференції
(Бібліотека)
14.30- 15.30 – виступи учасників
15.30 – 15.45 - кава-брейк
15.45 – 16.45 - круглий стіл
Робочі мови: українська, російська, англійська
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ
- на пленарному засіданні – 5-8хвили.
- виступи з доповідями до - 8 хвили.
- інформація для довідок до - 2 хвилин

Оргкомітет конференції
1. Коротков Віталій Васильович – голова громадської організації Кіровоградський
обласний клуб «За правову державу» (голова)
2. Рижиков

Вадим

Кіровоградського

Степанович
інституту

ім.

–

кандидат

Святого

педагогічних

Миколая

наук,

Міжрегіональної

професор
академії

управління персоналом
3. Карпов Валентин Євгенович - генерал козацтва, професор, головний отаман
Центрального Козачого округу
4. Циганенко Валерій Олександрович – кандидат філософських наук, генерал майор у
відставці
5. Авдеєв Олександр Іванович – директор комунального закладу «Навчально-науковий
педагогічний комплекс Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
6. Коновець Олександр Іванович – суддя у відставці

Круглий стіл «Право в розвитку та становленні демократичного суспільства» проводиться
на базі Кіровоградського комунального закладу «Навчально-науковий педагогічний
комплекс Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
Україна, 25015, м. Кіровоград,
вул. Дворцова (Леніна) 41/26,
тел.(0522) , 24-48-52

ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
2 квітня 2013 року
Вступне та вітальне слово
1. Рижиков Вадим Степанович - кандидат педагогічних наук, професор
МКА, голова Вченої ради Науково-дослідного центру Інноваційних
технологій
2. Коротков Віталій Васильович – голова громадської організації
Кіровоградський обласний клуб «За правову державу»

Виступи учасників
Катренко Сергій Іванович – голова громадської ради при Кіровоградській
державній обласній адміністрації

Роль громадський організацій в розбудові демократичного правового
суспільства
Рижиков Вадим Степанович – кандидат педагогічних наук. доцент, професор
МКА

Значення професіограми для розвитку юридичної освіти сучасності
Слоневський Василь Васильович – майстер виробничого навчання
Державного навчального закладу «Вище професійне училище № 9» м. Кіровограда
Професійна робітнича освіта в контексті регіонального розвитку
Коротков

Віталій

Васильович

–

голова

громадської

організації

Кіровоградський обласний клуб «За правову державу»

Розбудова правової демократичної держави
Безсмолий Евгеній Борисович – викладач Кіровоградського інституту ім.
Святого Миколая МАУП

Підготовка
діяльності

майбутніх

юристів-правознавців

до

викладацької

Скловський Ігор Зіновійович – кандидат історичних наук, доцент,
доцент Кіровоградського національного технічного університету
Гоголівські, Шевченківські мотиви патріотичного виховання
Шишкіна Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук,
заступник директора Кіровоградського інституту ім. Святого Миколая МАУП
Професійне становлення банківського працівника в умовах
сьогодення

Соколовська Клара Михайлівна – кандидат історичних наук,
професор МКА, завідувач кафедри українознавства МАУП
Формування сучасної української еліти
Масленникова Тетяна Андріївна – викладач Кіровоградського
інституту регіонального управління та економіки
Економічна складова у підготовці майбутніх юристів
Циганенко Валерій Олександрович – кандидат філософських наук,
генерал майор у відставці
Філософський аспект правого розвитку демократичного суспільства
Карпов Валентин Євгенович – професор, член-кореспондент МКА,
генерал-полковник козацтва, головний отаман Центрального козачого округу
Практичне значення козацтва в розбудові демократичної правової
країни

КРУГЛИЙ СТІЛ

«ПРАВО В РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННІ ДЕМОКРАТИЧНОГО
СУСПІЛЬСТВА»
Учасники конференції – учасники круглого столу

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ
- пропозиції та побажання;
- прийняття резолюцій;
- закриття конференції.

ДЯКУЄМО УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ
ЗА ПЛАДНУ СПІВПРАЦЮ
Оргкомітет конференції

ПРАВО В РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННІ
ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА

Програма регіональної конференції
м. Кіровоград, 2 квітня 2013р.

Друк офсетний, Ум. друк. арк. 0,12.
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