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30 квітня 2020 р. 

м. Миколаїв 

Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції 

“VI ЮРИДИЧНІ МОГИЛЯНСЬКІ 

ЧИТАННЯ – 2020”. 

 

Конференція відбудеться  

30 квітня 2020 року  

на юридичному факультеті 

 Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили  

за адресою:  

м. Миколаїв, вул. 1-воєнна, 2 

 

Мета конференції:  

надати можливість викладачам, докторантам, 

аспірантам та науковій громадськості 

презентувати результати правових 

досліджень. 

 

Контрольні терміни подання тез та 

заявок на конференцію: 

23 квітня 2020 року – закінчення 

приймання заявок, тез та квитанцій на 

участь в конференції; 

до 29 травня 2020 року – розсилка 

програми конференції і тез доповідей 

учасникам конференції. 

 

Тези доповідей повинні відповідати 

наступним вимогам: 

Обсяг тез – від 3-х до 5-ти сторінок. 

Шрифт – Times New Roman; розмір 

шрифту – 14. Міжрядковий інтервал – 

1,5. Верхнє поле – 2 см, нижнє – 2 см, 

ліве – 3 см, праве – 1,5 см. Тип файлу – 

RTF. 

Назва тез пишеться великими 

літерами; також зазначається УДК, 

прізвище та ініціали автора повністю, 

наукова ступінь, вчене звання, посада та 

місце роботи, місто, список літератури 

після основного змісту. Приклад 

оформлення заголовку тез та заявки 

додається. 

Тези доповідей публікуватимуться в 

авторській редакції. Оргкомітет має 

право відхиляти тези доповідей, якщо 

вони не відповідають встановленим 

вимогам. 

У разі виникнення запитань щодо 

публікацій або програми Конференції, 

будь ласка, звертайтеся за електронною 

адресою: Oksana.Valetska@chmnu.edu.ua  

Заявку, тези та відскановану 

квитанцію про оплату надсилати на email: 

Oksana.Valetska@chmnu.edu.ua. 

Назва файлів повинна бути 

оформлена наступним чином: Прізвище – 



заявка.rtf, Прізвище – тези.rtf, Прізвище – 

квитанція. 

Вартість публікації тез – 130 гривень 

(без урахування відсотків за переведення 

коштів). Програма конференції 

публікується разом з тезами. Оплату 

перераховувати на картку Приватбанку 

5168 7427 0208 7309 (Валецкая Оксана 

Валериевна). 

Робочі мови конференції: українська, 

англійська, російська. 

Форма участі: дистанційна. 

 

Адреса оргкомітету та місце 

проведення конференції: 

54003, м. Миколаїв, вул. 1-воєнна, 2, 

юридичний факультет, Чорноморський 

національний університет імені Петра 

Могили  

 

Голова оргкомітету: Беглиця Володимир 

Петрович, проректор ЧНУ імені Петра 

Могили з наукової роботи; 

тел. (0512) 500-032  

 

Секретар оргкомітету: Валецька Оксана 

Валеріївна; тел. (0512) 76-55-61, (067) 981-

05-27 

 

 

 

 

 

 

 

З Р А З О К  

 

УДК 347.9(091)(477) 

 

Лісна Іванна Стефанівна. к. ю. н,  

доцент, завідувач  кафедри історії та 

теорії держави і права 

 Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили 

м. Миколаїв 

 

СУДОВА СИСТЕМА ТА СУДОЧИНСТВО 

В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ 

ДЕРЖАВНОСТІ В УКРАЇНІ (1917-1918 РР.) 

 

 

З Р А З О К  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

ЗАЯВКА 

1 ПІБ  

2 Вчене звання, 

наукова ступінь 

 

3 Посада  

4 Місце роботи  

5 Адреса  

6 Телефон  

7 E-mail  

8 Тема доповіді на 

конференції 

 

 
 

 

Чекаємо Вас на Конференції! 

З повагою, Оргкомітет Конференції. 


