
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо Вас прийняти участь у 

Міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції «Правова система України в 

умовах євроінтеграції», яка відбудеться 9 

квітня 2020 року в навчально-науковому 

Інституті гуманітарних і соціальних наук 

Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка».  
 

Робочі мови – українська, англійська, 

російська. 

 

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 актуальні питання приватно- 

правових відносин; 

 проблеми публічно-правових  

відносин;  

 правова ідеологія та гуманітаризація 

соціокультурного простору сучасності. 
 

Для участі в конференції слід до 5 квітня 

2020 року надіслати одночасно:  
 

 заявку на участь у конференції (форма 

додається);  

 тези доповіді (вимоги додаються); 

 рецензію наукового керівника (умова 

включення тез у збірку матеріалів конференції 

для здобувачів вищої освіти); 

 

Файли з заявкою, тезами доповіді та рецензією 

наукового керівника (за умов необхідності) 

повинні мати наступні назви за прикладом: 

Бондар_заявка; Бондар_тези;  

Бондар_рецензія. 

Усі матеріали для участі в конференції 

необхідно надіслати на  

адресу електронної пошти оргкомітету: 
 

len.v.v.kpk@gmail.com 
 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  

МАТЕРІАЛІВ 

 

 Зв’язок із тематикою конференції. 

 Робота повинна стосуватися актуальної 

теоретичної проблеми чи практичних 

питань. 

 Містити результати наукового 

дослідження. 

 Відсутність 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, 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 роботи або 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 Література. 

 Рукопис готується у редакторі Microsoft 

Word 2003, формат файлу *.doc, *.rtf. 
 

N.B. Редакційна колегія не редагує 

матеріали, але може відхилити їх, якщо вони 

не відповідають встановленим вимогам! 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ 

 

Бондар Ю.С., студент  (назва 

факультету, назва університету) 

 

Науковий керівник: Іванов О.В., 

к.ю.н., доцент, доцент кафедри (назва 

кафедри, назва університету) 

 

ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

Текст доповіді (тез) 

 

Література: 

 

(Перелік використаних джерел 

відповідно до встановлених стандартів для 

наукових видань) 

 

mailto:len.v.v.kpk@gmail.com


ОРГКОМІТЕТ 

 

Навчально-науковий інститут  

гуманітарних і соціальних наук  

Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» 

 

 Грищак Сергій Вікторович, директор 

НН ІГСН;  

 Саксонов Владислав Борисович, 

завідувач кафедри цивільного, 

господарського та екологічного права;  

 Школа Сергій Миколайович, 

завідувач  кафедри публічного права; 

 Ігнатьєва Світлана Євгенівна, 

завідувач кафедри філології та мовної 

комунікації;  

 Первий Геннадій Леонідович, 

завідувач кафедри історії та політичної 

теорії; 

 Шабанова Юлія Олександрівна, 

завідувач кафедри філософії і педагогіки. 

 

 

NOTA BENE (слід пам’ятати): 

 

 за результатами роботи 

конференції буде підготовлено збірник 

матеріалів доповідей і тез, який буде 

розміщено на сайті НТУ «Дніпровська 

політехніка» 
 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У РОБОТІ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Відомості про учасника  

Прізвище_____________________________ 

Ім’я _________________________________ 

По  батькові__________________________ 

Місце навчання________________________ 

Тема доповіді чи повідомлення __________ 

Секція _______________________________ 

e-mail (для листування) ________________ 

 

Відомості про наукового керівника  

Прізвище_________________________ 

Ім’я_____________________________ 

По батькові______________________ 

Посада, науковий ступінь, вчене звання, місце 

роботи ________________________________  

 

N.B. Конференція проводиться без 

організаційних внесків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ  

«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ 

ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНИХ  

І СОЦІАЛЬНИХ НАУК 

 
 

 
 

Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція 

  

«Правова система України в умовах 

євроінтеграції»  

 

 

9 квітня 2020 року 

 

 

м. Дніпро 
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