






ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Вимоги до оформлення матеріалів:
Наукові
повідомлення
учасників
можуть
посилатися як тези або як статті, які будуть
надруковані у збірнику матеріалів конференції.
Вимоги до оформлення:
доповідь повинна бути формалізованим результатом
наукового дослідження на актуальну тему;
матеріали подаються у електронному варіанті у
форматі doc.або, редактор MicrosoftWord;
обсяг тексту: тез – не більше 10 сторінок;
формату А-4;
поля верхнє, нижнє та ліве – 20 мм, праве – 15 мм;
шрифт – TimesNewRoman, кегель – 14 пт, інтервал між
рядками – 1,5;
до наукових повідомлень аспірантів, здобувачів та
студентів додається рецензія наукового керівника або
витяг з протоколу засідання кафедри про
рекомендацію до друку.

09-00- 9-45 - реєстрація учасників
10.00 - відкриття конференції,пленарне засідання
12.30 - кава-брейк
13.00 - секційні засідання
16.30 - Підведення підсумків, закриття конференції.
Виступ – 15 хвилин, обговорення – 5-7 хвилин.
Інші умови участі у конференції:
Всі витрати щодо відрядження (проїзд, проживання,
харчування тощо) здійснюються учасником
конференції за власний рахунок або за кошти
організації, яка його відрядила.

Інформаційний лист
Науково-методична конференція

Робочі мови: українська, російська, англійська.
Вартість участі у конференції:
- вартість публікації у збірнику матеріалів
конференції становить 200 грн.

Оплата проводиться:
Розрахунковий рахунок №26006301327046
в АТ "ОТП Банк"; МФО 300528,
ЗРАЗОКОФОРМЛЕННЯ
Код ЗКПО 23745145
Шишка О.Р. – к.ю.н., доцент, Контактні телефони :
доцент кафедри ІВЦПіП ХНУВС В.О. Кожевникова (063) 923-04-40
Д.В. Щкребець (067) 500-73-98
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТУ
ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Міністерство освіти і науки України
Національна академія наук України
Національна академія правових наук України
Київський університет права
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка
Науково-дослідний інститут приватного права і
підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака
Відділення цивільно-правових наук НАПрН
України

Отримувач: Київський університет права НАН
України (внесок за публікацію у збірнику
Проблема предмету цивільного права зумовлена матеріалів конференції).
широтою врегульованих ним правовідносин та
Копія квитанції надсилається разом із заявкою на
способом (методом) впливу на їх учасників. Справа у
участь
у конференції та тезами (електронною
тому, що у ст. 1 ЦК України не деталізовані ці
поштою).
відносини за підгалузями цивільного права і упущено
організаційні відносини. До того це цілком теоретикоВ День проведення конференції вона
прикладна сфера, яка, на превеликий жаль,
передаватиметься
в On-lineна сайті КУП НАНУ
викладається на першій лекції досить складно дається
Адреса,
за
якою
проводиться конференція :
студентам.
Київський університет права НАН України, 03142,
вул. Доброхотова, 7а (метро «Житомирська»)

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у Науково-методичній
конференції:
«Науково-методологічні засади викладання
цивілістичних дисциплін в юридичних ВНЗ
України»
16 березня 2016 р.
з виданням збірника матеріалів конференції

Київ -2016

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Науково-методичній конференції :
«Науково-методологічні
засади
викладання
цивілістичних дисциплін в юридичних ВНЗ
України», яка відбудеться
16 березня 2016 р.
на базі Київського університету права
НАН України
за адресою:
м. Київ,
вул. Академіка Доброхотова 7А
Співорганізаторами конференції є Міністерство
освіти і науки України, Національна академія наук
України, Національна академія правових наук
України, Київський університет права, Київський
національний університет імені Тараса Шевченка,
Науково-дослідний інститут приватного права і
підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака,
Відділення цивільно-правових наук НАПрН України

Науково-практична конференція спрямована на
комплексний аналіз проблем розвитку цивільного
права та його ефективного викладання з урахування
здобутків сучасних інформаційних технологій,
дистанційного навчання, інтерактивних методик
навчання та експрес методів перевірки знань та
навиків , а також
розгляд актуальних аспектів
методології досліджень науки цивільного права
вдосконалення
національного
цивільного
законодавства, пошук креативних рішень.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ
на участь у науково-методичній конференції :
у конференції можуть брати участь науково- «Науково-методологічні засади викладання
педагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних цивілістичних дисциплін в юридичних ВНЗ
наукових установ, в тому числі ВНЗ, аспіранти та України»,
студенти 3-6 курсів, юристи-практики
Прізвище____________________________
Ім’я_________________________________
Робочі мови конференції:
українська, російська, англійська.
По батькові__________________________
Місто_______________________________
Форма участі: очна, заочна, дистанційна
Навчальний заклад ____________________
Тема доповіді_________________________
_____________________________________
Порядок направлення заявок на участь у
_____________________________________
конференції та матеріалів:
Для участі в конференції Вам необхідно до надіслати
Поштовий індекс _____________________
до 3 березня 2016 р. заявку на участь (форма
Поштова адресса_____________________
додається), тези доповіді, копію платіжного
Контактний телефон_________________
E-mail_______________________________
документу, а також рецензію наукового керівника
чи іншої особи, що має науковий ступінь чи/та
вчене званняелектронною поштою
Відомості про приїзд:
Особиста участь (так / ні)______________
E-mail: conferenzkyp@gmail.com
Прошу надіслати збірник матеріалів конференції на
адресу:___________________________________
_________________________________________
в строк до 6 березня 2016 р.
(включно)
Електронна адреса: _______________________
Відомості про наукового керівника:
Прізвище_____________________________
Адреса Оргкомітету конференції:
03142 м. Київ, вул. Ак. Доброхотова, 7-а
Ім’я_________________________________
Наукова частина
По батькові__________________________
Посада, науковий ступінь,вчене звання___
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: _____________________________________
8 (044) 424-91-37
В.О. Кожевникова (063) 923-04-40
Дата, підпис ______________________
Д.В. Щкребець (067) 500-73-98
E- mail: conferenzkyp@gmail.com

