 Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та
природокористування
 Донецький юридичний інститут МВС України
 Навчально-науковий інститут права Національного університету державної фіскальної служби України
 Юридичний факультет Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
 Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія»

ЗАПРОШУЄМО
науково-педагогічних працівників, науковців, докторантів, аспірантів, студентів вітчизняних вищих начальних
закладів, академічних установ, представників органів державної влади та місцевого самоврядування,
підприємств, громадських організацій та інших установ до участі у

І ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ ЗАОЧНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ
КОНФЕРЕНЦІЇ

«ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА РОЗВИТОК ЮРИДИЧНОЇ
НАУКИ В УКРАЇНІ»,
яка відбудеться 27-28 квітня 2017 р.на базі навчально-наукового інституту права Національного університету водного
господарства та природокористування (м. Рівне, Україна)

1.
2.
3.
4.
5.

Тематичні напрями роботи конференції:
Розвиток галузей права (за вибором) в умовах євроінтеграції.
Історія європейської інтеграції від Римської імперії до Європейського Союзу.
Дидактичні засади вищої школи в умовах євроінтеграції.
Соціально-політичні процеси в Україні в умовах євроінтеграції: теорія, практика, досвід.
Засоби масової інформації у правовій державі.

За матеріалами конференції передбачається підготовка електронного студентського збірника тез та видання спецвипуску
журналу «Молодий вчений», який представлений в науково-метричній базі Index Copernicus.
Робочі мови конференції - українська, англійська, російська.
Заявка на участь у конференції (надсилається обов’язково!)
1. Прізвище, ім'я, по батькові.
2. Науковий ступінь, вчене звання, навчальний заклад або місце роботи, посада.
3. Тематичний напрям
4. Поштова адреса (індекс обов’язково!), номер контактного телефону, E-mail.
5. Науковий керівник (ПІБ, вчене звання, посада)
8. Підпис, дата.
ВИМОГИ ДО УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Правила оформлення статей та умови їх видання
Правила оформлення тез доповідей та умови їх видання
 Формат статті - A4, орієнтація - книжкова, матеріали
 Формат статті - A4, орієнтація - книжкова, матеріали
збережені та підготовлені у форматі Microsoft Word (*.doc
збережені та підготовлені у форматі Microsoft Word (*.doc
або *.docx);
або *.docx);
 Поля - всі сторони - 2 см
 Поля - всі сторони - 2 см
 Основний шрифт - Times New Roman Arial і Courier New
 Основний шрифт - Times New Roman Arial і Courier New
для текстових фрагментів
для текстових фрагментів
 Розмір шрифту основного тексту - 14 пунктів
 Розмір шрифту основного тексту - 14 пунктів
 Міжрядковий інтервал – полуторний
 Міжрядковий інтервал – полуторний
 Вирівнювання тексту - по ширині
 Вирівнювання тексту - по ширині
 Автоматична розстановка переносів - включена
 Автоматична розстановка переносів - включена
 Абзацний відступ (новий рядок) - 1,25 см
 Абзацний відступ (новий рядок) - 1,25 см
 Нумерація сторінок - не ведеться
 Нумерація сторінок - не ведеться
 Малюнки та таблиці - необхідно подавати в статті
 Малюнки та таблиці - необхідно подавати в статті
безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або
безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або
на наступній сторінці. Розмір шрифта табличного тексту
на наступній сторінці. Розмір шрифта табличного тексту
зазвичай на 2 пункти менше основного шрифту. Кількість
зазвичай на 2 пункти менше основного шрифту. Кількість
таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та
таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та
доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не
доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не
приймаються.
приймаються.
 Формули - повинні бути набрані за допомогою редактора  Формули - повинні бути набрані за допомогою редактора
формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for
формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for
Windows).
Windows).
 Посилання на літературу - у квадратних дужках по тексту  Посилання на літературу - у квадратних дужках по тексту
[1, с. 2], бібліографічний список в кінці тексту. Посторінкові [1, с. 2], бібліографічний список в кінці тексту. Посторінкові
виноски та посилання не допускаються.
виноски та посилання не допускаються.

 Обсяг тез від 3 до 5 сторінок включно
 Обсяг статті від 10 до 20 сторінок включно
Структурні елементи наукової статті
Структурні елементи тез
 індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);
 індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);
 прізвище та ініціали автора (-ів), місце роботи (навчання),  прізвище та ініціали автора (-ів), місце роботи (навчання),
вчений ступінь, вчене звання, посада - трьома мовами
вчений ступінь, вчене звання, посада;
(українською, російською, англійською);
 прізвище та ініціали керівника (для студентів)
 назва статті - трьома мовами (українською, російською,
 назва тез;
англійською);
 текст тез може бути українською, російською,
 анотації (мінімум 5 речень) та ключові слова (мінімум 5
англійською мовами.
слів) - трьома мовами (українською, російською,
 список літератури.
англійською);
 текст статті може бути українською, російською,
англійською;
 список літератури.
Вимоги до змісту наукової статті
Наукові статті мають містити такі необхідні елементи (з
виділенням по тексту статті):
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми, на які
посилається автор;
- виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, яким присвячується стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з даного дослідження і
перспективи подальшого розвитку в цьому напрямку.
Умови оплати статті
Умови оплати тез
Вартість публікації статті (обсяг 10 сторінок), включаючи
Організаційний внесок для участі у конференції не
пересилання по всій території України – 25 грн. за 1
передбачається .
сторінку.
Реквізити для оплати будуть надіслані після прийняття публікації до друку.
Заявку, статтю, а також копію квитанції про оплату Заявку та тези доповіді, названі прізвищем автора, необхідно
організаційного внеску названі прізвищем автора, необхідно надіслати на електронну адресу організаційного комітету до
надіслати на електронну адресу організаційного комітету до 10 квітня 2017 року.
10 березня 2017 року.
За умови відсутності статті при надходженні оплати, неякісної підготовки статті та відмови від її
доопрацювання кошти не повертаються.
Автори, які подали матеріали для публікації, погоджуються з наступними положеннями:
- відповідальність за достовірність поданої інформації в своїй роботі несе автор.
- автори зберігають за собою всі авторські права і одночасно надають журналу право першої публікації, що дозволяє
поширювати даний матеріал із зазначенням авторства та первинної публікації в даному журналі.
Контакти
Координатори: Вікторія Гришко (097-808-63-01); Василь Пасічнюк (096-772-54-50).
E-mail: kaf-sud@nuwm.edu.ua; v.b.pasichniuk@nuwm.edu.ua
Інформацію про спецвипуск журналу «Молодий вчений» можна отримати за телефонами (095)778-74-79; (067)695-64-10 або
за E-mail: info@molodyvcheny.in.ua
Зразок оформлення тез доповіді

УДК 457.32.1
Іванов І. І.
к.ю.н., доцент
Національний університет водного господарства та природокористування, м. Київ
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН
[Текст]
Список літератури
Зразок оформлення статті у додатку до інформаційного листа.

