НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»
ФАКУЛЬТЕТ ЦИВІЛЬНОЇ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ
ЮСТИЦІЇ
КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
ЦЕНТР СПОРТИВНОГО ПРАВА ЗНУ І НДІ
ПРИВАТНОГО ПРАВА І ПІДПРИЄМНИЦТВА
ІМЕНІ АКАДЕМІКА Ф.Г. БУРЧАКА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у
Всеукраїнській науково-практичній
конференції «Спорт в умовах

пандемії: цивілістичні проблеми»,
яка відбудеться 5 листопада 2021 року
Пропонуємо всім вченим, науково-педагогічним
працівникам, докторантам, аспірантам, студентам
прийняти участь у конференції.
Робочі мови: українська, російська, англійська,
німецька, французька, польська, болгарська.
Для участі в конференції необхідно не пізніше 2
листопада 2021 року заповнити онлайн анкету
учасника
за
посиланням:
https://forms.gle/uqAQtzadhoGb1yNH8
Для отримання електронної/друкованої збірки
тез доповіді необхідно:
 Направити тези доповіді, довідку про результати
перевірки на плагіат та рецензію наукового
керівника (для аспірантів, студентів та осіб, що не
мають наукового ступеня) на електронну адресу
оргкомітету clkonferen@gmail.com до 12 листопада

2021 року. Назви файлів повинні відповідати
прізвищу автора. Наприклад: Шевченко_тези
доповіді, Шевченко_ довідка.

За успішної перевірки тез оргкомітетом
направляється відповідь з наступною інформацією
«Тези доповіді прийнято» (разом з реквізитами для
оплати).

Наступним кроком є оплата організаційного
внеску та відправка квитанції про оплату.
Наприклад: Шевченко_квитанція.

Після проведення конференції авторам буде
відправлено електронною поштою або Новою
поштою збірки тез доповідей.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
ДОПОВІДЕЙ
• Обсяг тез доповідей до 4 сторінок при
форматі сторінки А4 (297х210 мм);
• Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – 20 мм;
• Шрифт – Times New Roman, кегль – 14,
міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;
• На
першому
аркуші,
по
центру,
зазначаються відомості про автора: прізвище, ім’я
та по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене
звання, посада, назва установи, навчального
закладу, відомості про наукового керівника (ПІБ,
посада);
• По центру, жирним шрифтом вказують
назву тез доповіді, після чого подається текст;
• Список
використаної
літератури
розміщуються наприкінці тексту і оформлюється за
міжнародним
стандартом APA
(Див.
http://nbuv.gov.ua/node/929);
• Посилання по тексту розміщують у
квадратних дужках, нумерація наскрізь, а не в
абетковому порядку.
P.S.
Відповідно
до
Положення
про
забезпечення оригінальності наукових робіт і
запобігання та виявлення академічного плагіату
НУ «ОЮА», не допускаються до розгляду
наукові роботи, що мають менше ніж 60%
оригінальності тексту. Просимо Вас перевіряти
наукові
роботи
завдяки
рекомендованій

програмі
наукової
бібліотеки
НУ
«ОЮА» https://unicheck.com/uk-ua та надсилати
«screenshoot» результатів перевірки або довідку
наукової бібліотеки (вул. Академічна, 2, каб.206).
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ
Харитонов Євген Олегович,
доктор юридичних наук, професор, завідувач
кафедри цивільного права Національного
університету «Одеська юридична академія»
ПРАВО ЄС ТА УКРАЇНИ: ДЕЯКІ
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ КОРЕЛЯЦІЇ У
ГАЛУЗІ ПРИВАТНОГО ПРАВА
Зі зміною економічних реалій сьогодення
виникає нагальна потреба ... [1, c. 37].
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Вартість організаційного внеску для участі в
конференції складає:для викладачів – 250 грн
(електронна верстка - 200 грн), для студентів – 200
грн (електронна верстка – 150 грн). Кожна
додаткова сторінка тез доповіді – 50 грн. Публікації
для докторів наук – безкоштовно.
Для учасників конференції, які потребують
відправлення
збірки,
необхідно
додатково
перерахувати 50 грн. для покриття поштових
витрат з пересилки збірки тез доповідей Новою
Поштою.
Форма участі – дистанційна.
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