
 

КРУГЛИЙ СТІЛ 

присвячений 40 річчю, від часу заснування Кафедри соціального права 

(трудового, аграрного та екологічного права) юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

Круглий стіл відбудеться 1 квітня 2016 року о 12 год., за адресою: м.Львів, вул. Січових 

стрільців, 14, ауд. 310.  

Заплановані наукові напрямки круглого столу: 

– трудове право; 

– право соціального забезпечення; 

– охорона праці; 

– земельне право; 

– екологічне право; 

– аграрне право; 

– медичне право. 

Офіційними мовами проведення круглого столу є українська, польська, російська, англійська. 

Форма участі у круглому столі: очно/заочна. При заочній участі у круглого столу збірник тез 

надсилається учасникам заходу на поштову адресу, вказану в анкеті протягом двох тижнів після 

проведення конференції. 

Включно до 15 березня 2015 року, на електронну пошту: socialnakafedra40@gmail.com 

необхідно надіслати: 1) тези у форматі *.doc, *.docx; 2) заявку на участь (вимоги до тез та заявка 

на участь розміщені на сайті: law.lnu.edu.ua); 3) сфотографовану або відскановану квитанцію про 

сплату організаційного внеску (назва файлу має містити прізвище та ініціали учасника); 4) 

рецензію наукового керівника (для студентів і аспірантів).  

Організаційний внесок за опублікування тез участі у круглому столі становить 100 грн. та 

сплачується за наступним рахунком: 

Одержувач: ПАТ КБ «Приватбанк» 

Рахунок одержувача: 26002053701779 

ЗКПО: 39674861 

МФО: 325321 

Призначення платежу: поповнення поточного рахунку. 

При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові 

учасника круглого столу. 

Контактні телефони: +38 (095) 022 16 38; +38 (096) 214 00 81 

  

 

Кафедра соціального права юридичного факультету 

Львівського національного університету  

імені Івана Франка 

79000, м.Львів, вул. Січових стрільців, 14 

tel. (032) 239-4797 

e-mail:  socialnakafedra40@gmail.com     

mailto:socialnakafedra40@gmail.com


 

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
 

Обсяг - до 5 сторінок (якщо об’єм більше, то сума оргвнеску визначається, виходячи з 

вартості 18 гривень за кожну сторінку) формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for 

Windows у вигляді файлу з розширенням *.doc, *.docx; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 

міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм. 

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: прізвище та ініціали автора (не більше 

двох) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення 

навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, 

шрифт – напівжирний); текст. 
 

Приклад оформлення тез: 
 

Вісьтак М. Я. 

кандидат юридичних наук, 

асистент кафедри трудового,  

 аграрного та екологічного права юридичного факультету 

Львівського національного університету ім. Івана Франка 

м. Львів, Україна 

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ АГЕНТСТВ ЗАЙНЯТОСТІ В 

УКРАЇНІ 

1. Використана література оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті 

виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера 

джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [8, с. 268]. 

2. Сторінки не нумеруються. 

3. Назва файлу має містити прізвище та ініціали учасника конференції (приклад назви файлу, 

Вісьтак М.Я.). 

До розгляду не приймаються тези, які оформлені без врахування зазначених вимог. 

Відповідальність за редагування та зміст тез несе автор. 

  

Кафедра соціального права юридичного факультету 

Львівського національного університету  

імені Івана Франка 

79000, м.Львів, вул. Січових стрільців, 14 

tel. (032) 239-4797 

e-mail:  socialnakafedra40@gmail.com     

http://law.lnu.edu.ua/


 

ЗАЯВКА 

на участь у круглому столі, з нагоди ювілею кафедри 

м. Львів, 1 квітня 2016 року 

 

 

 

Кафедра соціального права юридичного факультету 

Львівського національного університету  

імені Івана Франка 

79000, м.Львів, вул. Січових стрільців, 14 

tel. (032) 239-4797 

e-mail:  socialnakafedra40@gmail.com     

Будь ласка, заповніть анкету та відправте на електронну пошту : socialnakafedra40@gmail.com     
 

Прізвище, ім'я, по батькові учасника 

 

 

 

Назва ВНЗ або місця роботи, а також посада або статус 

 

 

 

Контактний телефон 

 

 

 

Електронна пошта 

 

 

 

Поштова адреса для доставки збірника 

 

 

 

Учасник вважається зареєстрованим, після відправлення на електронну пошту 

цієї анкети та оплати за участь у круглому столі. У разі відмови від участі у круглому 

столі після реєстрації – оплачена сума не повертається. 

 

 


