ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Кафедра теорії та історії держави і права Юридичного
факультету Національного університету біоресурсів та
природокористування України (НУБІПУ) запрошують
Вас взяти участь у Круглому столі “Юридична освіта:
стан, виклики та перспективи”, який відбудеться 30
листопада 2017 року у НУБІП України.
На круглий стіл запрошуються науково-педагогічні
працівники юридичних вузів, адвокати, практики у сфері
права, студенти та аспіранти, учні старших класів
загальноосвітніх навчальних закладів.

В рамках круглого столу розглядатимуться
наступні питання:







Стан сучасної юридичної освіти: Чи наскільки
все критично?
Скасування заочної юридичної освіти: за і проти.
Сучасні виклики для юридичної освіти.
Концепція
юридичної
освіти:
зміст
та
перспективи прийняття
Удосконалення змісту юридичної освіти.
Інші актуальні проблеми.

Початок роботи круглого столу - 11:00
Реєстрація – 10:00
Для участі в конференції Вам необхідно
до 27 листопада 2017 року зареєструватися за
посиланням

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
ДЛЯ УЧАСНИКІВ КРУГЛОГО СТОЛУ

Участь у науково-практичному круглому столі буде
підтверджено відповідним іменним сертифікатом.
За результатами круглого столу планується публікація
збірника матеріалів.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
ДОПОВІДЕЙ
Звертаємо увагу на те, що доповідь повинна бути
оформлена відповідно до встановлених вимог:
 обсяг – до 5 сторінок при форматі сторінки А4
(297х210 мм), орієнтація – книжкова;
 поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 20 мм;
 шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий
інтервал – 1,5, стиль – Normal;
 посилання оформляються в квадратних дужках;
список використаної літератури зазначається в кінці
тексту без повторів (наприклад, [2, с.35], де 2 – номер
джерела, а 35 – номер сторінки);
 другий рядок – (шрифт жирний, вирівняний по правій
стороні) прізвище, ім’я та по батькові автора;
 третій рядок – (шрифт курсив, вирівняний по правій
стороні) науковий ступінь, вчене звання, посада/курс
навчання та навчальний заклад (подвійний абзац);
 наступний абзац – (шрифт жирний, великими
літерами, вирівняний по центру) назва доповіді;
 текст доповіді;
 у кінці тексту доповіді – (шрифт жирний, великими
літерами, вирівняний по центру) література

-

-

Учасникам круглого столу потрібно
враховувати, що:
проїзд, харчування та проживання учасників
здійснюється за власні кошти або за кошти
сторони, що їх відрядила;
для участі приймаються матеріали, які раніше
не публікувалися;
подані матеріали повинні бути ретельно
вичитані, перевірені та відредаговані остаточно;
відповідальність за зміст тез доповідей несуть
їх автори та рецензенти;

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ
Усі основні заходи, які заплановані Організаційним
комітетом Круглого столу планується провести у корпусі
юридичного факультету Національного університету
біоресурсів та природокористування України, який
розташований за адресою м. Київ, вул. Васильківська, 17
Якщо бажаєте, щоб Вас зустріли особисто,
Оргкомітет просить не пізніше, аніж за 3 дні до початку
круглого столу надати інформацію про дату та час
Вашого приїзду. Також обов’язково вказати вид
транспортного засобу (потяг, автобус) та вокзал, на який
Ви прибуваєте.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=a
J9Z1iwtrkyez2AFK30L2QnwBGg3GsJFmZY848lOYFUMTM5SU1DMlhMNFpSVko4MU9CQ0JOTDMxWS4u

Петров І.М.
к.ю.н., доцент
кафедри теорії та історії держави і права
юридичного факультету
Національного університету біоресурсів та
природокористування України

або за QR -кодом

(1 інтервал)

СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ЮРИДИЧНОЇ
ОСВІТИ

Текст…
1.
2. ….

(1 інтервал)
(1 інтервал)

ЛІТЕРАТУРА:

N.B. Звертаємо увагу, якщо після
надіслання заявки виявиться, що Ваша
участь в круглому столі, з тих чи інших
причин, є неможливою, просимо завчасно
повідомити про це Оргкомітет!

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ
м. Київ,
вул. Васильківська, 17, каб. 224
(кафедра теорії та історії держави і права
НУБІП України)
http://nubip.edu.ua/node/1433
https://www.facebook.com/historylaw/
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