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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Кафедра
аграрного,
земельного
та
екологічного права імені академіка В.З. Янчука
запрошує Вас взяти участь в Міжнародній науковопрактичній онлайн конференції:
«НА СТОРОЖІ ЗЕМЕЛЬНОГО ЛАДУ: ДО
20-РІЧЧЯ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСУ
УКРАЇНИ»
Робота конференції планується в таких
секціях:
Секція 1. Правове регулювання використання
земель у сільськогосподарському виробництві;
Секція 2. Пріоритетні напрями розвитку
земельних відносин в сучасних умовах;
Секція 3. Правове забезпечення комплексного
використання землі та інших природних ресурсів;
Секція 4. Еколого-правові вимоги щодо
охорони та відновлення земель.
До
участі
запрошуються:
науковці,
докторанти, аспіранти, здобувачі, викладачі
закладів вищої освіти, практикуючі юристи,
представники органів державної влади, органів
місцевого
самоврядування
та
громадських
організацій.
За
результатами
роботи
Конференції
планується публікація збірника тез доповідей, який
буде надісланий учасникам до відділення Нової
пошти, вказаного в заявці, до 20 грудня 2021 року.
Для участі в роботі Конференції необхідно до
19 листопада 2021 року включно надіслати на
електронну адресу: zemkodeks20@ukr.net такі
документи: 1) заявку на участь у Конференції; 2)
тези доповіді; 3) квитанцію про сплату
організаційного внеску; 4) рецензію наукового
керівника (для студентів, аспірантів та здобувачів).
Відповідальні особи:
Ліхтер Мар’яна – 0968133838
Михайленко Богдан – 0979804549

Вимоги до електронного варіанта тез доповіді:
1. назва файлу повинна відповідати прізвищу та
імені доповідача (наприклад, Іванов І.І.-тези);
2. обсяг тез доповіді: до 3 сторінок; усі поля – 2
см;
3. шрифт – Times New Roman № 14;
міжрядковий інтервал – 1,5; стиль – Normal;
4. перший рядок: прізвище та ініціали автора
(шрифт – напівжирний курсив, вирівняний по
правій стороні);
5. другий рядок –посада, місце роботи, науковий
ступінь, вчене звання (шрифт курсив, вирівняний по
правій стороні);
6. нижче великими літерами – назва доповіді
(шрифт напівжирний, вирівняний по центру);
7. далі – текст доповіді;
8. список використаних джерел оформлюється
відповідно
до
існуючих
стандартів
бібліографічного опису, наприклад: [1, с. 56];
9. Доповіді студентів, аспірантів та здобувачів
повинні подаватися з рецензією наукового
керівника.
Робочі мови – українська, англійська.
Схеми, діаграми, малюнки в тексті не
друкуються.
Редакційна колегія залишає за собою право
редагування або відхилення матеріалів, які не
відповідають напрямку Конференції або вимогам
до їх оформлення. За зміст і викладення матеріалу
відповідальність несуть автор і науковий керівник.
Після
отримання
оргкомітетом
усіх
необхідних матеріалів на електронну пошту
учасника буде надіслано підтвердження.
Конференція буде проводитись у змішаному
форматі з використанням платформи ZOOM.
Деталі підключення:
посилання:
https://zoom.us/j/95603558855?pwd=blNEWGRIZnFk
VW9LczRiL3V0TDgvQT09;
ідентифікатор конференції: 956 0355 885;
код доступу: 108774

Зразок оформлення тез доповіді
Іванов І.І.,
к.ю.н., доцент, доцент кафедри аграрного,
земельного та екологічного
права імені академіка В.З. Янчука,
Національний університет біоресурсів
і природокористування України
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
ЗЕМЕЛЬ
Текст доповіді… [1, с. 56].
Список використаних джерел:
1. Мірошниченко А.М. Земельне право України.
Курс лекцій. Київ: Видавництво «Юрінком
Інтер». 2020. 544 с.
Заявка на участь в Конференції
Заявка на участь у Конференції
(заповніть форму заявки за посиланням)
https://forms.gle/xhjKEis3YtSNkwbu5

Для покриття витрат на виготовлення матеріалів
Конференції передбачається внесок у розмірі 250
грн, для студентів – 150 грн.
Реквізити для оплати організаційного внеску:
поповнення банківської картки ПриватБанк за
номером: 4149 4393 1603 8102, одержувач –
Краснова Юлія Андріївна (тел. (099) 3216420)

