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Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у  

ІIІ Міжнародній науково-практичній 

конференції, яка відбудеться  

6 грудня 2018 року у  

Полтавському юридичному коледжі 
 

 
 

Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА! 

 

 

Приймаються роботи до наступних секцій: 
 

 Секція 1. Теорія держави і права, історія 

держави і права, конституційне право, 

міжнародне право.  

 Секція 2. Цивільне право, цивільний процес, 

господарське право, господарський процес, 

трудове право, державне будівництво, 

земельне право, аграрне право, екологічне 

право, фінансове право. 

 Секція 3. Кримінальне право, кримінальний 

процес, оперативно-розшукова діяльність, 

адміністративне право, адміністративне 

судочинство, криміналістика, кримінологія. 

 Секція 4. Суспільствознавчі дисципліни. 

 Секція 5. Іноземні мови. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:  

(просимо УВАЖНО ознайомитись та 

дотримуватись усіх вимог оформлення робіт): 

 

• текст друкується шрифтом Times New Roman, 

міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату 

А4;  вирівнювання основного тексту по ширині, поля 

– 2 см; 

• обсяг роботи не повинен перевищувати 4-ох 

сторінок (включно з літературою); 

• тези доповідей виконуються українською,  

російською, англійською мовами (на вибір 

автора); 
• список використаної літератури додається за 

бажанням автора. 

 для студентів та осіб, які не мають наукового 

ступеня – додатково необхідна рецензія, 

підписана науковим керівником. 
 

Форма проведення конференції – очна, 

дистанційна. 

 

До участі запрошуються учні шкіл, студенти, 

аспіранти, науковці, практики. 

 

Учасники отримають електронний збірник тез 

конференції. Окрім того є можливість додатково 

замовити друкований примірник. Вартість 

становить 100 грн. 

 

Просимо звернути увагу, що організаційний 

комітет не займається редагуванням тез! Тези 

доповідей, які не відповідають вимогам, не 

будуть прийняті до друку! 

 
Для участі необхідно до 15 листопада 2018 

року (включно) надіслати на електронну адресу 

ciklpravo@gmail.com ОДНИМ ЛИСТОМ (у темі 

зазначити Ваше прізвище, ім’я, по-батькові 

повністю): 

 заявку на участь;  

 тези (назва електронного документу має 

мати назву за прізвищем автора) 

 електронну скан-копію квитанції про 

сплату друкованого збірника (якщо потрібен). 

 електронну скан-копію рецензії наукового 

керівника 
 

Усі витрати на харчування, проживання та 

транспорт учасники конференції здійснюють 

за власні кошти або за рахунок сторони, що 

їх відряджає. 

 

Реквізити для сплати за ДРУКОВАНИЙ 

примірник: картковий рахунок:  

5167 9856 6025 9151 

Отримувач: Полтава Катерина Олександрівна 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

+38 (095) 713 83 10 – Полтава Катерина 

Олександрівна 

(0532) 56-01-42 – Навчальна частина 

Полтавського юридичного коледжу 

 

 



 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь 

у ІІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції 

«ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО: 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 

 

Присвячена 5-річчю заснування 

Полтавського юридичного коледжу 

Національного юридичного університету  

імені Ярослава Мудрого 
 

1. Прізвище ______________________________ 

2. Ім’я ___________________________________ 

3. По батькові_____________________________ 

4. Місце навчання (роботи)_________________ 

5. Посада_________________________________ 

6. Науковий ступінь, вчене звання (за 

наявності)______________________________ 

 

7. Назва тез_______________________________ 

8. Секція_________________________________ 

9. Форма участі (очна/дистанційна)_________ 

10.  Чи потрібен друкований збірник 

(так/ні)_________________________________ 

11.  Якщо, так, надіслати друкований збірник 

у відділення Нової Пошти _______________ 

12. Контактні дані (телефон, e-mail)__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

роботи конференції  

6 грудня 2018 року 

9.00-10.00 – реєстрація учасників конференції 

10.00-11.30 – пленарне засідання 

11.30-12.00 – кава-брейк 

12.00-14.00 – робота секцій 

14.00-15.00 – підведення підсумків роботи 

конференції, вручення сертифікатів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАРАНТІЇ ДОТРИМАННЯ 

ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ 

 

Іванов Іван Іванович 
Студент ІІ курсу  

Полтавського юридичного коледжу 

 НЮУ імені Ярослава Мудрого 

Науковий керівник: к.ю.н. Петров П.П. 

 

Текст тез 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 

ДЖЕРЕЛ 

1. 

2. 

3. 
 


