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Вельмишановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«НОВІТНІ НАПРЯМИ В ГАЛУЗІ ПРАВА ТА ОСВІТИ»,  

яка відбудеться 12 квітня 2019 року  

Напрями роботи конференції: 

1. Питання теорії та практики розвитку права в сучасному світі. 

2. Сучасна освіта: методологія, теорія і практика. 

3. Підготовка сучасних фахівців до майбутньої професійної діяльності в галузі 

права і освіти. 

Місце проведення конференції: 

Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ, 

вул. Фонвізіна, 1, м. Херсон, 73000 

Робочі мови конференції: українська, англійська.  

Форма участі: заочна. 

Для участі в конференції до 4 квітня 2019 року надіслати в окремих 

файлах одним листом на електронну адресу 1geoekonomika@gmail.com: 

1) заявку, назва файлу «ПІБ – заявка»; 

2) статтю, назва файлу «ПІБ – стаття»;  

3) скан-копію квитанції або фотокопію про оплату, назва файлу «ПІБ – 

оплата».  

Довідки за телефонами: 

0660506866 – Кузьменко Юлія Василівна, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри адміністративного права та адміністративного процесу; 

0663741660 – Шевченко Надія Леонідівна, кандидат юридичних наук, старший 

викладач кафедри адміністративного права та адміністративного процесу. 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА  

Всеукраїнської науково-практичної конференції  
«НОВІТНІ НАПРЯМИ В ГАЛУЗІ ПРАВА ТА ОСВІТИ» 

1. Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь,  

вчене звання, посада, місце роботи ______________________________ 

2. Контактні телефони, е-mail __________________________________ 

3. Секція ____________________________________________________ 



4. Тема статті (збірник матеріалів конференції) _____________________ 

5. Адреса «Нової пошти» для пересилки матеріалів конференції_______ 

6. Назва статті та ПІБ (жирним шрифтом) та регалії учасника ________ 

ЗРАЗОК ЗАПОВНЕНОЇ ЗАЯВКИ УЧАСНИКА  

         1. Кузьменко Юлія Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Херсонського 

факультету Одеського державного університету внутрішніх справ. 

2. Контактні телефони, е-mail: т. 0660506866, 1geoekonomika@gmail.com 

3. Секція 1. Питання теорії і практики розвитку права в сучасному світі. 

4. Характеристика спеціальних принципів тлумачення адміністративного 

законодавства. 

5. Адреса «Нової пошти» для пересилки матеріалів конференції: м. Херсон, 

відділення «Нової пошти» № 18, Кузьменко Юлії Василівні, тел. 0660506866 

6. Характеристика спеціальних принципів тлумачення адміністративного 

законодавства 

Кузьменко Юлія Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Херсонського 

факультету Одеського державного університету внутрішніх справ. 
Вимоги до написання та оформлення статей до збірника матеріалів конференції: 

Обсяг наукових тез – від 2-х до 5-ти сторінок, текстовий редактор – Microsoft 

Word, орієнтація – книжкова, поля – усі 20 мм; шрифт – Times New Roman, кегель – 

14, міжрядковий інтервал – 1,5. Перший рядок – прізвище та ініціали автора (шрифт 

жирний, вирівнювання по правому краю). Другий рядок – назва доповіді (великими 

літерами, шрифт жирний, вирівнювання по центру). Далі йде текст доповіді, 

вирівняний по ширині з відступом зліва 1,25 см. (2-5 сторінок). Посилання у тексті 

оформляються у квадратних дужках – [2, с. 56], де перше число означає порядковий 

номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки. Список літератури 

розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих 

стандартів бібліографічного опису (див.: ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 

складання»). 

Зразок оформлення статті  

Кузьменко Ю.В. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ ТЛУМАЧЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА  

Текст статті (актуальність, мета, виклад основного матеріалу, висновки). 

Література:   

1. Іванов О. В. Правова робота з молоддю: теоретико-методичні основи: 

монографія. Київ: Наук. світ, 2011. 304 с. 


