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Організаційний комітет: 
 

Голова – проректор з науково-педагогічної та 
виховної роботи ЧНТУ к.т.н., доцент 
Новомлинець О.О.. 
Заступник голови – к.ю.н., доцент Остапенко 
Л.А. 

Приклад оформлення тез доповідей 
УДК   

Європейський досвід у правовому регулюванні 
відносин з управління працею 

 
В.В.Назаров, студент гр.____ Чернігівського 
національного технологічного університету 

Науковий керівник: науковий ступінь, вчене звання 
(вказати назву кафедри), ФІО 

 

   В країнах західної Європи правове регулювання 
організаційно управлінських відносин започатковано в 
другій половині XVIII – на початку XIX століття. Цей 
процес був захисною реакцією найманих працівників на 
соціальні і політичні наслідки промислового перевороту, 
який зруйнував традиційні відносини між 
працівниками…. 
Література 

 
Заявка на участь у Міжнародній конференції 

«Проблеми захисту прав та свобод 
людини і громадянина»  

 
 

Прізвище, ім’я, по батькові 
_______________________________________ 
Науковий ступінь, вчене звання (для студентів – 
група)____________________________________ 
 
Адреса для листування і відправки збірника (з 
обов'язковою вказівкою поштового індексу) 
_______________________________________ 
 
Організація – основне місце роботи, навчання 
 
_______________________________________ 
Телефони – мобільний, домашній, робочий,  
_______________________________________ 
 
Електронна адреса (обов’язково) 
_______________________________________ 
 
Форма участі 
_______________________________________ 
Секція (підсекція) 
_______________________________________ 
Тема доповіді __________________________ 
_______________________________________ 
 
Чи необхідно забезпечити бронювання у готелі:  
  ТАК  НІ 

   (закреслити непотрібне) 
 
Дата приїзду –  
Дата від'їзду – 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 
УКРАЇНИ 

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
 

 
 
 
 

Міжнародна науково-практична 
конференція молодих вчених і 

студентів 
 
 

«Проблеми захисту прав та 
свобод людини і 
громадянина»  

 
 

Україна  
Чернігів 

22 – 23 травня 2014 року. 



. 



Планується робота секцій: 
 Секція правознавства 
Підсекції: -трудового права та права соціального 

забезпечення; 
-цивільного, господарського, 

адміністративного права та процесу; 
- кримінального права та правосуддя; 
- історії та теорії держави і права, 

конституційного права,  
 
Офіційні мови конференції – українська, 
російська, англійська, польська. 
За результатами конференції буде публікуватися 
збірник тез доповідей.  
 

Вимоги до оформлення тез доповідей 
1. Обсяг – до 2 повних сторінок формату А4.  
2. Поля повинні дорівнювати: верхнє, нижнє, 

праве, ліве – 2 см,  шрифт – Times New 
Roman, 10 пт. Міжрядковий інтервал – 1,0; 
Абзац – 1,0 см. 

3. В лівому верхньому куті вказується УДК. 
4. Назва доповіді (великими "напівжирними" 

літерами) вказується в центрі.  
5. У наступному рядку наводяться ініціали та 

прізвище авторів, звання, ступінь (для 
студентів – група) – звичайний шрифт. 

6. Далі – назва закладу (курсивними літерами), 
після вільного рядка починається текст 
доповіді.  

7. В кінці тексту – література. 

До оргкомітету матеріали необхідно надіслати 
до 28 квітня 2014 р.: 

1. Електронний варіант доповіді. Тема та назва 
файлу повинні відповідати прізвищу першого 
автора матеріалів.  
2. Електронний варіант заявки.  
3. Копію платіжного документа (відсканувати). 
 

Матеріали що поступили після вказаного 
терміну, та ті, що не відповідають вимогам, 
розглядатися не будуть. Оргкомітет залишає за 
собою право відбору надісланих матеріалів. 

Матеріали публікуються в авторській 
редакції. 
 

Організаційний внесок 
Можлива заочна участь у конференції. Всім 

учасникам, що сплатили організаційний внесок 
і не приїхали особисто на конференцію, 
збірники буде надіслано на вказані ними 
поштові адреси. 

Для оплати витрат на видання збірника тез 
доповідей необхідно внести організаційний 
внесок у розмірі 100 грн.  (з ПДВ).  

Витрати на харчування, проживання і 
транспорт учасники конференції сплачують 
самостійно. 
 
Реквізити для оплати організаційного 
внеску: ПАТ «Приватбанк» 
Призначення платежу: поповнення 
карткового рахунку: 5168755340239041 
 
За довідками з питань участі у конференції 
звертатись за тел.: 0663401764, 0632282272 
Контактна особа: Хименко Олександр 
Анатолійович. 
 


