Завідувачу кафедри
На базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
20 листопада 2020 року планується проведення ювілейної, двадцятої міжнародної науковопрактичної конференції «Юридична осінь 2020».
Запрошуємо молодих учених та студентів взяти участь у конференції, в ході якої
планується обговорення актуальних та концептуальних питань державотворення і правового
регулювання. У зв’язку з ризиком поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, цьогоріч конференція проходитиме у
дистанційному форматі.
Тематичні напрямки роботи конференції:
- загальнотеоретичні питання розвитку державності;
- напрями подальшого вдосконалення публічно-правових наук;
- актуальні проблеми розвитку цивілістики;
- сучасний стан та перспективи розвитку наук кримінально-правового циклу.
Інформація щодо дистанційної участі буде надіслана додатково.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Регламент виступів
Доповіді та наукові повідомлення до 10 хв.
Дебати під час обговорення до 5 хв.
Для участі у конференції необхідно до 26 жовтня 2020 року надіслати на електронну
адресу vnd.konf@i.ua тези наукових доповідей та повідомлень та супутні документи.
За результатами конференції планується видання збірника тез наукових доповідей
та повідомлень.
Вимоги до оформлення тез доповідей та повідомлень:
✓ обсяг до 4-х стор. формату А4; поля всі 2 см, текст друкується на одній стороні паперу;
✓ шрифт - Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5;
✓ перший рядок – прізвище, ім’я, по батькові автора; другий рядок – заклад вищої освіти
(установа); третій рядок – статус автора (студент, аспірант, асистент, доцент, викладач,
науковий ступінь, вчене звання), шрифт напівжирний, вирівняний по правій стороні;
✓ нижче великими (прописними) літерами вказати назву доповіді (шрифт напівжирний,
вирівняний по центру);
✓ література по тексту тез та в кінці тез не наводиться;
✓ до тез учасників, що не мають наукового ступеня обов’язково додається рецензія
наукового керівника (підпис засвідчується печаткою відділу кадрів);
✓ організаційний внесок – 180 грн. (вартість примірника збірника тез). Скан-копія
квитанції про оплату із зазначенням платника надсилається в електронному вигляді. № картки
ПриватБанку для сплати організаційного внеску: 5363542012133725 – Чуприна Юлія
Анатоліївна;
✓ тези в електронному вигляді у форматі Microsoft Word .doc, .docx чи .rtf та супровідні
документи надсилаються на е-mail vnd.konf@i.ua, де файл називається прізвищем автора,
наприклад «Шевченко_тези», «Шевченко_рецензія»; «Шевченко_квитанція».
Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, які не відповідають
напрямку конференції та вимогам щодо їх оформлення.
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