
 

 

 

 

 

  

                    ВВссееууккррааїїннссььккаа  ннааууккооввоо--ппррааккттииччннаа    

                                                            ккооннффееррееннццііяя  

  

                ««КККОООНННСССОООЛЛЛІІІДДДАААЦЦЦІІІЯЯЯ      

УУУКККРРРАААЇЇЇНННСССЬЬЬКККОООГГГООО   НННАААРРРОООДДДУУУ:::      

КККОООНННСССТТТИИИТТТУУУЦЦЦІІІЙЙЙНННООО---ПППРРРАААВВВОООВВВІІІ      

                                       АААСССПППЕЕЕКККТТТИИИ»»  

  

  

  

  

  

28 лютого – 1 березня 2013, м. Львів, Україна

ООРРГГААННІІЗЗААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ККООММІІТТЕЕТТ::  

Співголови: д. юр. н. Бойко А.М., д. юр. н. 

Гураль П.Ф. 

Заступники голови: д. юр. н. Бойко І.Й., д. 

геогр. н., проф. Дністрянський М.С., д. 

філос. н., проф. Карась А.Ф., д. філол. 

н., проф. Лизанчук В.В. 

Про конференцію 

 Ідея проведення конференції 

полягає, насамперед, у дослідженні 

чинників, які об’єднують та 

роз’єднують Українську державу та 

суспільство у ХХІ столітті, а тому 

основними доповідачами будуть, 

зокрема, провідні фахівці України у 

різних галузях права, філософії, 

політології та історії, мовознавства і 

журналістики, економіки та 

географії, представники органів 

державної влади та місцевого 

самоврядування.  

 Робоча мова конференції – 

українська. 

 

 

 

ЛЛЬЬВВІІВВССЬЬККИИЙЙ  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИЙЙ  

УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ  ІІММЕЕННІІ  ІІ..  ФФРРААННККАА                      

ЮЮРРИИДДИИЧЧННИИЙЙ  ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТ  

ККААФФЕЕДДРРАА  ККООННССТТИИТТУУЦЦІІЙЙННООГГОО  

ППРРААВВАА  

 

Умови участі: 

 Вітається безпосередня участь у 

конференції викладачів ВНЗ 

України, представників органів 

державної влади та місцевого 

самоврядування. 

 Участь аспірантів (осіб, які не мають 

наукового ступеня чи вченого 

звання) у конференції обмежена. 

 Для участі  у конференції бажаючим 

необхідно не пізніше 20 грудня 2012 

р. надіслати заявку на участь 

(встановленої форми) електронною 

поштою на адресу Організаторів 

conference2013kp@gmail.com. 

 Заявки на участь у роботі 

конференції, надіслані невчасно, 

Організаторами не будуть 

розглядатися. 

 Остаточний варіант доповіді 

заявлених учасників конференції 

просимо надіслати у текстовому 

редакторі Microsoft Word для 

Windows не пізніше 20 січня 2013 р. 

електронною поштою на адресу 

Організаторів як прикріплений 

документ.  
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[Робота з розривами] 

[Розриви в документах Microsoft Word мають вигляд 

подвійних пунктирних ліній з відповідним написом. За 

допомогою команди «Розрив» можна вставити розрив 

сторінки, колонки або розділу. Щоб вставити розрив, 

клацніть піктограму «Розриви» на вкладці «Розмітка 

сторінки» та виберіть бажаний тип розриву.] 

[Робота з проміжками] 

 

[Інші поради для брошур] 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Контактна адреса:                                    
79000, м. Львів,                                                    
вул. Січових Стрільців 14,                             
тел.: 032-239-4161 (ас. І. Софінська);  
факс: 032-260-3383;                           
електронна пошта:                                            
conference2013kp@gmail.com 

 

Вимоги до оформлення доповіді: 

1. Містити: актуальність теми 

дослідження, короткий аналіз праць 

з цієї проблематики, сформульовану 

мету виступу, виклад основного 

матеріалу, висновки. 

2. Основна вимога до оформлення 

доповіді передбачає, що обсяг тексту 

не повинен перевищувати 10 тис. 

знаків (враховуючи абсолютно всі 

знаки і проміжки).  

3. Назва файлу в електронному 

варіанті повинна містити прізвище 

автора в англійській транслітерації. 

 

 
 

 

 Отримання заявки на участь у роботі 

конференції (встановленої форми) та 

доповіді, після обробки 

Організаторами, обов’язково 

підтверджується нашим 

повідомленням про отримання на 

вказану Вами електронну адресу. 

 У випадку неотримання 

підтвердження про реєстрацію 

просимо звернутися до 

Організаторів конференції. 

 За бажанням учасників конференції 

під час виступу можуть бути 

використані інформаційні та інші 

технічні засоби (про що слід 

зазначити у заявці). 

 Під час роботи конференції будуть 

організовані презентації книг та 

журналів, виставка юридичної 

літератури українських видавництв. 

 Організація презентацій книг для 

авторів, учасників конференції, є 

безкоштовною і відбуватиметься 

вона під час проведення 

конференції. 

 

 

 Організаційний внесок учасника 

конференції становить 300 грн., який 

буде використано на оплату витрат, 

пов’язаних із участю у роботі 

конференції, харчуванням учасників 

під час роботи конференції, 

публікацією збірника матеріалів 

конференції та розміщення його в 

електронному вигляді на веб-

сторінці факультету, а також 

передбачає безкоштовну видачу 

одного авторського примірника 

збірника на кожну опубліковану 

працю. 

 Організатори, на жаль, не можуть 

відшкодувати витрати, пов’язані з 

проїздом, проживанням та 

харчуванням учасників конференції, 

тому ці витрати оплачуються 

учасниками самостійно або за 

рахунок сторони, яка їх відряджає. 

 У разі потреби детальніша 

інформація про конференцію буде 

надіслана Вам на запит, 

відправлений електронною поштою 

на адресу Організаторів 

conference2013kp@gmail.com. 
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