Шановні колеги!
Юридичний
факультет,
Центр
стратегічної
аналітики та міжнародних студій, Студентське
наукове
товариство
та
адміністрація
Тернопільського
національного
економічного
університету, Головне територіальне управління
юстиції у Тернопільській області запрошують Вас
взяти участь у Міжнародній науковій конференції
“Тенденції реформування правової системи
України і країн світу: правові, психологічні та
соціокультурні аспекти”, яка відбудеться 5-6
листопада 2019 року.
Тематичні напрями конференції
1. Актуальні проблеми розвитку правової системи
України: теоретико-правові і прикладні
аспекти.
2. Психолого-педагогічний вимір реформування
правової системи України.
3. Соціокультурні парадигми трансформацій
правової системи України.
Робочі мови:
російська.

українська,

англійська,

польська,

Для участі в конференції Вам необхідно
до 25 жовтня 2019 року (включно)
в електронному вигляді надіслати:
1) заявку на участь (форма див. далі);
2) тези;
3) рецензію наукового керівника чи іншої
особи, що має науковий ступінь чи/та вчене звання
(окрім студентів ЮФ ТНЕУ);
4) фото або скан-копію платіжного документу
про оплату організаційного внеску.
Усі файли обов’язкові для надсилання
одним листом разом!!!
Увага!!! Оплата участі магістрантами ЮФ
ТНЕУ проводиться лише після подання тез та
додаткового листа від оргкомітету ел. поштою
про точну суму оплати.

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ
Заявка на участь
у Міжнародній науковій конференції
“Тенденції реформування правової системи
України і країн світу: правові, психологічні та
соціокультурні аспекти”
Прізвище _________________________________________
Ім'я ______________________________________________
По батькові ______________________________________
Місце навчання ______________________________
Курс _________
Тема ______________________________________
Тематичний напрям (номер) _____
Відомості про наукового керівника:
Прізвище _________________________________________
Ім'я ______________________________________________
По батькові ______________________________________
Посада, науковий ступінь, вчене звання _______________
__________________________________________________
Координати для контакту:
Індекс _________ Адреса _________________________________
Тел.: ________________ Факс: _____________________________
Ел. адреса ______________________________________________

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ ТЕЗ
ДОПОВІДІ І ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ




документи подавати окремими файлами (заявка, тези, рецензія,
платіжний документ), назва файлу повинна відповідати
прізвищу та імені учасника конференції латиницею (наприкад
1. Petrenko_Ivan_zayavka.rtf,
2. Petrenko_Ivan_tezy.rtf,
3. Petrenko_Ivan_recenziya.pdf або Petrenko_Ivan_recenziya.jpg,
4. Petrenko_Ivan_platijhka.pdf або Petrenko_Ivan_platijhka.jpg,).
текст виконаний в Microsoft Word 6.0 і вище для Windows, файл
з розширенням *.rtf.

Матеріали надсилати за адресою:

ufstudconf@gmail.com
у темі листа вказати – на конференцію ЮФ.
Увага !!!
Один студент може подати лише одні тези.
Допускається подання матеріалів у співавторстві.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ
 Доповідь повинна містити глибоке наукове дослідження,
грамотно написана і акуратно оформлена.
 Обсяг – до 4 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210
мм), орієнтація – книжкова.
 Усі поля – 20 мм.
 Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий
інтервал – 1,5, стиль – Normal.
 Посилання оформляється у квадратних дужках; список
використаних джерел зазначається в кінці тексту без
повторів (наприклад, [2, с. 35], де 2 – номер джерела, а 35
– номер сторінки).
 Перший рядок – (шрифт напівжирний курсив, вирівняний
по правій стороні) прізвище та ініціали автора.
 Другий рядок – (шрифт курсив, вирівняний по правій
стороні) посада\курс навчання та навчальний заклад;
 Третій рядок – науковий керівник (науковий ступінь,
посада, прізвище та ініціали) (шрифт курсив, вирівняний
по правій стороні).
 Наступний абзац – (шрифт напівжирний всі прописні,
вирівняний по центру) назва доповіді.
 Текст доповіді, що вирівняний по ширині з абзацним
відступом 10 мм.
 Список використаних джерел.

 ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Петренко І.В.
студент магістратури
юридичного факультету
Тернопільського національного
економічного університету
Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри
теорії та історії держави і права ТНЕУ
Іванова І.П.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНР

[…текст…]
Список використаних джерел
Увага!!!
Бібліографічний опис джерел оформляється згідно
вимог МОН України у редакції ДСТУ 2015 року
У випадку недотримання вказаниї вимог оформлення
тези
будуть
повертатися
авторові
на
доопрацювання
або
відхилятися
(за
умови
недотримання граничного терміну подачі).

Редакція приймає до публікації наукові статті, які
раніше не публікувалися.
Автор
зобов'язаний
дотримуватися
правил
академічної доброчесності. Усі матеріали проходять
перевірку на антиплагіат.

Учасники конференції повинні сплатити
організаційний внесок у розмірі 150 грн.
Для студентів магістратури ЮФ ТНЕУ
оплата проводиться відповідно до середнього
балу успішності за результатами попередньої
сесії:
середній бал 60-79 — 150 грн.
середній бал 80 і більше — 100 грн.
Для
закордонних
учасників
публікації складає 50 євро.

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ
Конференція відбуватиметься на базі
юридичного факультету ТНЕУ. Матеріали
конференції будуть видані у збірнику тез
доповідей і роздані (розіслані) її учасникам по
завершенні конференції, про що буде
повідомлено додатково.
Матеріали конференції будуть розміщені на
Інтернет-сайті
електронного
репозитарію
Тернопільського
національного
економічного
університету (http://dspace.tneu.edu.ua/).

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Юридичний факультет
Центр стратегічної аналітики та
міжнародних студій
Головне територіальне управління юстиції у
Тернопільській області
співорганізатори:
Європейська асоціація юридичних факультетів
Люблінський католицький університет імені Івана
Павла ІІ (Польща)
Вармінсько-Мазурський університет (Польща)
Батумський державний університет імені Шота
Руставелі (Грузія)
Національний авіаційний університет (Україна)

вартість

Реквізити для оплати:
ПП Осадца Юлія Володимирівна
46000, м. Тернопіль, вул. Винниченка, 9/7
р/р № 26009322237 в АТ "Райффайзен
Банк Аваль",
МФО 380805, код ЄДРПОУ 3040504148
УВАГА !!!
(у графі “Зміст операції”
обов’язково вказати:
“За видання матеріалів конференції від
П.І.П. СКЮФ”).
Зазначення
кодифікатора
СКЮФ
обов’язкове для зарахування платежу.
За додатковою інформацією звертатись на
ел. адрес: ufstudconf@gmail.com
контактна особа:
Грубінко Андрій Васильович

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ
46400, м. Тернопіль, вул. Микулинецька 46а
(юридичний факультет ТНЕУ).
Каб. 204.
E-mail: ufstudconf@gmail.com

Міжнародна наукова конференція
“Тенденції реформування правової системи
України і країн світу:
правовий, психологічний та
соціокультурний аспекти”
5-6 листопада 2019 року
м. Тернопіль

