ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні студенти!

МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

Запрошуємо вас взяти участь у
V щорічній студентській конференції

Інститут національного

«Загальнотеоретичні питання
публічного та приватного права»,

та міжнародного права
Кафедра цивільного та
господарського права і процесу

яка відбудеться 24 квітня 2017 р.
у Міжнародному гуманітарному
університеті (м. Одеса).

Організаційний комітет
конференції:
Голова:
Кізлова О.С.

Заслужений юрист України,
завідуюча кафедрою цивільного та
господарського права і процесу МГУ,
доктор юридичних наук,
професор

Співголова:
Діденко Л.В.

До участі у роботі конференції
запрошуються студенти, молоді
вчені, аспіранти та здобувачі.

доцент кафедри
цивільного та господарського
права і процесу МГУ,
кандидат юридичних наук,
доцент

Члени
оргкомітету:

V студентська конференція

«Загальнотеоретичні
питання публічного та
приватного права»
24 квітня 2017 р.
м. Одеса

Адреса оргкомітету:
65009, м. Одеса, вул. Академічна 5,
Кафедра цивільного та господарського
права і процесу
Міжнародний гуманітарний
університет
Відповідальний секретар
конференції:
Денисяк Н.М.
тел. (067) 961-13-70

Сєрих О.В.

доцент кафедри
цивільного та господарського
права і процесу МГУ
кандидат юридичних наук

Андрієнко В.В.

викладач кафедри
цивільного та
господарського
права і процесу МГУ

Денисяк Н. М.

викладач кафедри
цивільного та
господарського
права і процесу МГУ

Головні напрями конференції:
цивільне право і сімейне право;
цивільний процес;
господарське право і
господарський процес;
трудове право і право соціального
забезпечення;
нотаріат і нотаріальна діяльність;
екологічне право та земельне
право.
Робочі мови конференції: українська,
російська, англійська.
Форма участі – очна (заочна)
Орієнтовний план роботи:
0900 – 1000 реєстрація учасників
1000 – 1020 відкриття роботи
10 –
20

виступи учасників

(підведення підсумків, закриття роботи)

Територіальне розташування:
Усі основні заходи, які заплановані
організаційним
комітетом
конференції
планується провести у корпусі університету,
який розташований за адресою:
65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога 33.

До місця проведення конференції проїзд
транспортом: від залізничного вокзалу «Одесаголовна» до зупинки 5 станція Великого
Фонтану: тролейбусом №10,11; трамваєм
17,18; маршрутним таксі № 210, 175, 208, 127,
223.

Умови участі у конференції:
Бажаючих
взяти
участь,
просимо
надіслати до 14 квітня 2017 р. (включно)
заявку на участь у конференції, тези доповідей
та копію платіжного документа про сплату
оргвнеску
на
електронну
адресу:

Вимоги до оформлення тез доповідей:











conference_kghpp@mail.ua

Кількість сторінок тез доповідей - від 3 до

5.

Оплата за участь у конференції становить
100 грн. За рахунок організаційних внесків
фінансуються
витрати,
пов’язані
з
редагуванням тез, версткою та публікацією
збірника матеріалів конференції.
За участь у конференції, покриття витрат
із забезпечення роботи та публікацію матеріалів
учасником сплачується оргвнесок, який
вноситься
особисто
або
на
картку
«ПриватБанку» - 5168 7555 1704 0792 - Сєрих
Олена Василівна +38067-108-58-36.
Без попередньої оплати матеріали
розглядатися не будуть
Учасники
заходу
забезпечуються
сертифікатом
і
збірником
матеріалів
конференції.
Усім учасникам, які приймають участь
заочно, буде надіслано збірник матеріалів
конференції на вказану у заявці адресу.








обсяг тез доповідей від 3 до 5 сторінок
при форматі сторінки А4 (297x210 мм); 
поля: ліве - 25мм, праве - 10 мм, верхнє,
нижнє 20 мм;
шрифт Times New Roman, кегль 14. 
міжрядковий інтервал - 1,5, розмір
абзацного відступу – 1,25 см, стиль Normal; 
на першому аркуші, по центру,
зазначаються відомості про автора:
прізвище, ім'я та по батькові, курс,
спеціальність,
назва
навчального
закладу. Далі, по центру, великими
літерами, жирним шрифтом вказується
назва тез доповіді, після чого подається
текст; 
список
використаної
літератури
розміщується наприкінці тексту і 
оформлюється згідно з діючим
стандартом бібліографічного опису;
посилання по тексту розміщуються у
квадратних дужках, нумерація наскрізь,
а не в абетковому порядку;
сторінки не нумеруються. 

До тексту доповіді обов'язково додається
рецензія наукового керівника.
Редакційна колегія залишає за собою
право часткового редагування або відхилення
матеріалу, який оформлений із порушенням
зазначених вище вимог.
Рукописи, оформлені без врахування
вищевказаних
вимог,
оргкомітетом
не
розглядатимуться.

Зразок оформлення тез

ЗАЯВКА
на участь у конференції

Прізвище, ім’я, по батькові_________
Курс___________________________
Навчальний заклад__________________
Адреса (для листування)____________
Форма участі (очна/заочна)_________
Телефон, e-mail___________________
Факс____________________________
Тема доповіді_____________________
Додаткова інформація для оргкомітету
(при потребі)___________

Іванов І.І.
Студент 4 курсу 1 групи
Інституту національного та міжнародного
права Міжнародного гуманітарного
університету
ПРО ЗАХИСТ ПРАВ І ЗАКОННИХ
ІНТЕРЕСІВ НАЙМАЧІВ І ВЛАСНИКІВ
ЖИТЛА
(ТЕКСТ)
Література:
1. Право
власності
на
житло
в
Україні:доктрина
та
реалізація
:
монографія / за заг. ред. О. Д. Крупчана,
В. В. Луця. – 221с.
2.

