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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Юридичний факультет Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 
 

ЗАПРОШУЄ  
 

наукових та науково-педагогічних  працівників, 

практиків, аспірантів і магістрантів, студентів та 

усіх бажаючих взяти участь у роботі  

Міжнародної науково-практичної конференції  

«Сучасні вектори розвитку 

юридичної освіти і науки»,  
приуроченої до 20-ти річчя з Дня створення 

факультету 
 

 

Захід передбачає такі напрями  

наукових досліджень: 
 

1. Теоретико-історичні та філософсько-правові вектори розвитку 

освіти і науки. 

2. Вектори розвитку освіти і науки у сфері публічного права. 

3. Вектори розвитку наукових досліджень у сфері аграрного, 

земельного, екологічного та природоресурсного права. 

4. Вектори розвитку освіти і науки у сфері приватного права. 

5. Міжнародно-правові та порівняльно-правові вектори розвитку 

освіти і науки.  

6. Роль природничо-технічних та суспільно-гуманітарних 

наукових досліджень для розвитку юридичної освіти і науки.  
 

 

  



 
                                                                                                                                   

  

 

Форма участі у конференції – дистанційна, заочна  

 

Робоча мова конференції: українська, англійська  

 

До друку приймаються матеріали  

українською або англійською мовами  

 

Порядок подання матеріалів: 

Тези та квитанція про оплату подаються до 15 жовтня 2021 р. 

(включно) в електронному вигляді на електронну адресу: 

21102021@ukr.net   

Контактний телефон: +38 067 309-69-13, Олена Артеменко 

 

Автор повинен заповнити заявку на участь за посиланням або 

QR-кодом:  

Заявка на участь у 
конференції 

 
 

 

Розмір організаційного внеску складає 300 грн. для наукових, 

науково-педагогічних і практичних працівників та аспірантів, 

200 грн. для магістрів і студентів (збірник тез та електронний 

сертифікат).  

 

Реквізити для сплати організаційного внеску:  

ПІБ отримувача – Галайдюк Лідія Юріївна  

Картковий  рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк»: 5457 0822 2357 0248  

Призначення платежу: не вказуємо 

 
. 

mailto:21102021@ukr.net
https://forms.gle/N56viMJcKYj3aXKW8
https://forms.gle/N56viMJcKYj3aXKW8


 

 
 

 

Вимоги до оформлення матеріалів: 

- статті та тези подаються тільки в електронному варіанті 

у текстовому редакторі Microsoft Word у вигляді файлу із 

розширенням *.doc, *docx, *rtf; 

- мінімальний обсяг тез – 3 сторінки формату А4, 

максимальний – 5; 

- шрифт – Tіmes New Roman, кегль – 14 пт., інтервал між 

рядками – 1,5, поля  – 20 мм; 

- діаграми, схеми, таблиці та формули оформлюються 

відповідно до ГОСТ 2.105-95;   

- список літератури має містити лише джерела, на які є 

посилання в тексті; приклад оформлення посилань:[1, с. 45]. 

Зверніть увагу! 

- співавторів у статтях і тезах – не більше двох; 

- відповідальність за дотримання вимог академічної 

доброчесності покладається на авторів; 

- послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: 

напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді; ім’я і 

прізвище автора (ів) (шрифт – напівжирний); посада (факультет, 

курс), місце праці (навчальний заклад, місто, в якому його 

розташовано  (шрифт – курсив); назва тез (великі літери, шрифт – 

напівжирний); текст; список літератури (шрифт – напівжирний);  

- при оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог 

розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 

8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 

Загальні положення та правила складання».                                                                                   

 

 

Будемо раді бачити Вас учасниками конференції!                                


