ШАНОВНІ МОЛОДІ НАУКОВЦІ!
Запрошуємо Вас взяти участь у
Міжнародній
курсантсько-студентській
науково-практичній конференції «Проблемні
питання правоохоронної та правозахисної
діяльності в контексті євроінтеграційних
тенденцій», яка відбудеться 29 березня 2018
року в Одеському державному університеті
внутрішніх справ.
Робоча
мова
–
англійська,німецька, російська

українська,

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ





цивільне та сімейне право;
цивільний процес;
господарське право;
трудове право та право соціального
забезпечення;
 екологічне та земельне право.
Для участі в конференції слід до 19 березня
2018 року надіслати одночасно:
 заявку на участь у конференції (форма
додається);
 тези доповіді (вимоги додаються);
 рецензію наукового керівника (умова
включення повідомлення (тез) у збірку
матеріалів конференції)
Усі матеріали для участі в конференції
необхідно надіслати на
адресу електронної пошти оргкомітету:

kaf_cpd@ukr.net

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
МАТЕРІАЛІВ
 Зв’язок із тематикою конференції.
 Робота повинна стосуватися актуальної
теоретичної проблеми чи практичних
питань.
 Містити
результати
наукового
дослідження.
 Відсутність елементів плагіату.
 Викладення повинно бути науковим,
грамотним, акуратним, толерантним,
зрозумілим, коректним.
 Обсяг – до 5-ти сторінок форматом А4
(297х210 мм), орієнтація – книжкова.
 Поля: верхнє, нижнє, праве – 15 мм, ліве
– 20 мм.
 Шрифт – Times New Roman, кегль – 14,
міжрядковий інтервал – 1,5, стиль –
Normal.
 Нумерація
посилань
–
звичайна,
автоматична, посторінкова.
 Перший рядок – прізвище, ініціали
(шрифт напівжирний курсив, вирівняний
за правим боком) та місце навчання
(шрифт курсив, вирівняний за правим
боком).
 Другий рядок – прізвище, ініціали
наукового
керівника
(шрифт
напівжирний курсив, вирівняний за
правим боком), науковий ступінь, вчене
звання, посада наукового керівника
(шрифт курсив, вирівняний за правим
боком).

 Наступний абзац – назва (шрифт
напівжирний, вирівняний по центру).
 Текст публікації.
 В кінці тексту список літератури.
 Назва файлу латинською мовою повинна
вказувати ім’я учасника.
 Рукопис
готується
у
редакторі
Microsoft Word 2003, формат файлу
*.doc, *.rtf.
N.B. Редакційна колегія не редагує
матеріали, але відхиляє їх, якщо вони не
відповідають встановленим вимогам!

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ
Гаврилюк Ю.С., курсант факультету
№ 3 Одеського державного університету
внутрішніх справ
Науковий керівник: Церковна О.В.,
к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільноправових дисциплін Одеського державного
університету внутрішніх справ
ПРАВОВА АДАПТАЦІЯ
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
Зі
зміною
економічних
реалій
сьогодення виникає нагальна потреба
[…текст доповіді…]
Література:
1. Пахман С.В. История кодификации
гражданского права / Пахман С.В. – М. :
Зерцало, 2004. – 267 с.

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ
Кафедра цивільно-правових дисциплін
Одеського державного університету
внутрішніх справ
Кафедра цивільного права та процесу
Львівського державного університету
внутрішніх справ
 Маковій Віктор Петрович, завідувач
кафедри, к.ю.н., доцент; тел. (067) 841 91
76;
 Церковна Олена Володимирівна,
доцент кафедри, к.ю.н., доцент; тел. (067)
907 87 92

NOTA BENE (слід пам’ятати):
 участь
у
конференції
є
безкоштовною;
 за
результатами
роботи
конференції
буде
видано
збірник
матеріалів доповідей і тез;
 учасники
конференції,
котрі
бажають отримати друкований варіант
збірника, сплачують внесок у розмірі 100
грн. (з питань оплати звертайтеся до
координаторів оргкомітету);
 усі витрати учасників на участь у
роботі конференції (проїзд, проживання,
харчування тощо) – за рахунок учасників.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У РОБОТІ
КОНФЕРЕНЦІЇ
Прізвище____________________________
Ім’я ________________________________
По батькові_________________________
Місце навчання_______________________
Тема доповіді чи повідомлення __________

МІНІСТЕРСТВО
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Одеський державний університет
внутрішніх справ
Львівський державний університет
внутрішніх справ

Відомості про наукового керівника
Прізвище_________________________
Ім’я_____________________________
По батькові______________________
Посада, науковий ступінь, вчене звання, місце
роботи ________________________________
Форма участі:
Особиста участь (зможу /не зможу взяти участь).
N.B. Якщо після подання заявки Ви не
зможете взяти участь у роботі
конференції, просимо повідомити про це
оргкомітет!!!

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ
КОНФЕРЕНЦІЇ
29 березня 2018 року
1330 – 1400
1400 – 1415
1415 – 1530
1530 – 1545
1545 – 1645
1645 – 1700

– реєстрація учасників
конференції
– відкриття конференції
– засідання конференції
– перерва
– продовження конференції
– підведення підсумків роботи
конференції

Міжнародна
курсантсько-студентська
науково-практична конференція
«ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
ПРАВООХОРОННОЇ ТА
ПРАВОЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В КОНТЕКСТІ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ
ТЕНДЕНЦІЙ»

29 березня 2018 року

