
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

 «ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ ТРУДОВОГО ПРАВА 

ТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

21-22 квітня 2016 року

Шановні колеги!

Кафедра трудового права і права соціального забезпечення юридичного

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

запрошує вас 21-22 квітня 2016 року взяти участь у ІІ Всеукраїнській науково-
практичній конференції «Тенденції розвитку науки трудового права та права
соціального забезпечення». В рамках конференції планується обговорення

проблемних питань науки трудового права і права соціального забезпечення, а

також тенденцій в законодавчій та правозастосовній діяльності в сучасних умовах 

До участі в конференції запрошуються науковці, практики, представники

органів державної влади, аспіранти та студенти, які цікавляться проблематикою

трудового права та права соціального забезпечення.

Програма конференції включає два пленарних засідання. До виступу на

пленарних засіданнях запрошуються представників різних наукових шкіл з

доповідями щодо тенденції розвитку науки трудового права та права соціального

забезпечення в межах кожної школи.

Для участі в конференції необхідно до 20 березня 2016 року надіслати на

електронну адресу conference.trud.knu2016@gmail.com:

 заявку на участь у конференції за формою, що додається;

 доповідь обсягом не менше 5 стор.  і не більше 7 стор. (оформлену

відповідно до зазначених вимог);

 рекомендацію наукового керівника, засвідчену печаткою навчального

закладу (для учасників, що не мають наукового ступеня); 

 тема повідомлення повинна містити прізвище учасника.

Організаційний внесок за участь в конференції складає 200 грн. Для

докторів наук участь в конференції безкоштовна. Реквізити для оплати

організаційного внеску будуть надіслані учасникам після підтвердження прийняття

їх матеріалів до друку.



Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

Вимоги до оформлення матеріалів конференції

 виконані на актуальну тему, містити новизну, без плагіату;

 шрифт – Times New Roman, кегль – 14, в посиланнях – 10, інтервал між

рядками – 1,5; поля: верхнє, нижнє, праве –15мм, ліве – 20мм;

 посторінкове розташування і суцільна (наскрізна) нумерація посилань, список

джерел в кінці тексту не розміщується;

 Перший рядок – прізвище та ім‘я автора (напівжирним, вирівняти по лівому

краю). Наступні рядки – науковий ступінь, вчене звання, посада і місце роботи

(звичайним, вирівняти по лівому краю). Далі – назва доповіді прописними

літерами (напівжирним, вирівняти по центру). Далі розміщується текст

доповіді, вирівняний по ширині (з відступом зліва 10 мм. для кожного абзацу)

Прохання виділяти у тексті висновки і пропозиції для формування
підсумкових висновків конференції

Nota Bene
 Збірник матеріалів планується видати до початку конференції.

 Оргкомітет залишає за собою право відбору учасників залежно від

актуальності та наукового рівня тексту доробку.

 Оргкомітет не відшкодовує витрати, пов’язані з проїздом, проживанням та

харчуванням учасників конференції.

Контакти:
 Сахарук Ірина Сергіївна + 38 (066) 145 91 88

 Телефон кафедри +38 (044) 239 34 32

Заявка на участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального

забезпечення» (21-22 квітня 2016 р.)
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

Назва навчального закладу, факультет

Посада (для студентів курс навчання)

Науковий ступінь, вчене звання

Тема наукового повідомлення

Форма участі (очна, заочна) 

Заочна участь не позбавляє права на публікацію

ПІБ, факс та наукові регалії керівника (при

необхідності офіційного запрошення)

Необхідність бронювання номеру в готелі

університету (на який період)

Контакти (телефон, електронна адреса)


