Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у
науково-практичній
конференції
«Проблеми
вдосконалення
приватноправових механізмів набуття,
передачі,
здійснення
та
захисту
суб’єктивних цивільних та сімейних
прав», присвяченій пам’яті професора
Азімова Чингізхана Нуфатовича та 20 –
річчю з дня створення кафедри
цивільного права № 2.
Конференція розпочне свою роботу
29 листопада о 10.00.
Місце проведення – Національний
юридичний університет імені Ярослава
Мудрого ( вул. Пушкінська 84–А,
Наукова бібліотека).
До участі запрошуються науковці,
викладачі,
докторанти,
аспіранти,
практикуючі юристи, студенти, всі
бажаючі.
Робочі мови – українська, російська,
англійська.
ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

9.00 - 9.30 – кава–брейк
9.30 - 10.00 – реєстрація учасників
10.00 - 10.30 – відкриття роботи
Конференції
10.30 - 13.00 – 1 частина Конференції
13.00 -13.30 – обідня перерва
13.30 - 15.30 – 2 частина Конференції
15.30-16.00 – підведення підсумків та
закриття Конференції

ВИМОГИ ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ
МАТЕРІАЛІВ НА КОНФЕРЕНЦІЮ
• назва файлу має відповідати прізвищу та
ініціалам учасника із зазначенням для тез
– «тези», для квитанції про оплату внеску
за публікацію – «внесок». У разі, якщо
автор не має наукового ступеня, просимо
надати відскановану рецензію наукового
керівника – «рецензія». Наприклад: заявка
Іванов І.І., тези Іванов І.І., внесок
Іванов І.І., рецензія Іванов І.І.
• редактор – Word for Windows;
• тема електронного листа має містити
прізвище та ініціали учасника із поміткою
«на Конференцію».
ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ
МАТЕРІАЛІВ
– обсяг тез виступу – 4-5 сторінок,
текстовий редактор – Microsoft Word,
формат сторінки А4 (297*210 мм),
орієнтація – книжкова, поля – верх, низ –
20мм, праве – 15мм, ліве – 30мм;
гарнітура – Times New Roman, кегль – 14,
міжрядковий інтервал – 1,5, стиль –
Normal;– перший рядок – прізвище, ім’я
та по батькові (повністю);– другий рядок
– науковий ступінь, вчене звання, посада,
місце роботи (навчання). Уся
вищезазначена інформація вказується
напівжирним шрифтом, кегль – 14,
міжрядковий інтервал – 1,5 із
вирівнюванням за лівим краєм;
– третій рядок – назва доповіді (через два
інтервали, напівжирним шрифтом, кегль –
14, міжрядковий інтервал – 1,5,

розміщення по центру, усі літери
ВЕЛИКІ);
– наступний рядок – текст доповіді з
абзацним відступом 1,25 см;
– посилання на літературу подається у
тексті тез обов’язково у квадратних
дужках, двома цифрами, де перше число
означає порядковий номер у списку
використаних джерел, друге – номер
сторінки цитованої роботи.
Наприклад: [2, с. 434]([3, ст. 18] – якщо
йде посилання на статтю закону);
– список використаних джерел під назвою
«Література» розміщується наприкінці
тексту і повинен бути оформлений з
урахуванням Національного стандарту
України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та
документація. Бібліографічне посилання.
Загальні
положення
та
правила
складання». Зазначення видавництва та
загальної
кількості
сторінок
для
друкованих видань є обов’язковим.
КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ:
д.ю.н., професор Надьон Вікторія Валентинівна
0504015121.
к.ю.н., доцент Колісникова Ганна В’ячеславівна
0503145225.
к.ю.н, асистент Рубан Олена Олександрівна
0509119465.
к.ю.н, асистент Попов Віктор Андрійович
0675888892.
лаборант
Філонова
Юлія
Михайлівна
0630487990.
Адреси оргкомітету:
61023 м. Харків, вул. Динамівська, 4,
61023, м. Харків, вул. Пушкінська, 77
Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого, кафедра цивільного права № 2 та кафедра
цивільного права № 1

Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого
кафедра цивільного права № 1 та
кафедра цивільного права № 2

Київський
регіональний
центр
Національної академії правових наук
України

За результатами Конференції планується
видання
збірка
тез
виступів
та
повідомлень учасників.
Для формування програми просимо
надіслати заявку на участь, назву теми і
тези до 17 листопада 2019 року на адресу
електронної
пошти:

azimov.konf@gmail.com

набуття, передачі, здійснення та

За
участь
у
науково–практичній
конференції та у запланованих заходах
до 17 листопада 2019 року прохання
сплатити організаційний внесок за такими
реквізитами:
Банк одержувача: «ПриватБанк»;
Поточний рахунок одержувача:
5168 7554 4690 4787 – Рубан Олена
Олександрівна
Призначення платежу: «Внесок за участь
у Конференції, Ваше прізвище, ім’я, по
батькові».

захисту суб’єктивних цивільних

Розмір внеску – 400 грн.

та сімейних прав», присвячену

Витрати, пов’язані з участю у роботі
Конференції (проїзд, проживання тощо),
учасники несуть за власний рахунок або
за рахунок сторони, що їх відряджає.

Всеукраїнська громадська організація
«Асоціація цивілістів України»

29 листопада 2019 року проводять
науково–практичну конференцію
«Проблеми
приватноправових

вдосконалення
механізмів

пам’яті проф. Азімова Ч. Н. та
20 – річчю з дня створення
кафедри цивільного права № 2

ЗАЯВКА
на участь у роботі науково–практичної
конференції «Проблеми вдосконалення
приватноправових механізмів набуття,
передачі, здійснення та захисту
суб’єктивних цивільних та сімейних
прав»
29 листопада 2019 року
Прізвище
Ім'я
По батькові
Місце роботи
Посада
Наукове звання
Науковий ступінь
Контактні телефони:
E–mail:
Назва доповіді
Планую
(необхідне
підкреслити):

 бути особисто
 доповідь на
секційному
засіданні (до 10 хв.)
 тільки надіслати
текст доповіді

Тема доповіді повинна бути чітко
зазначена у поданих матеріалах

