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Оргкомітет
запрошує Вас взяти участь у роботі
ІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму: «Концептуальні проблеми розвитку
сучасної гуманітарної та прикладної науки»,
який відбудеться 20-21 квітня 2018 року в
Університеті Короля Данила
Метою Симпозіуму є обговорення й пошук шляхів вирішення актуальних проблем в розвитку
архітектури, економіки та права України.
На Симпозіум запрошуються науковці, практичні працівники та студенти ВНЗ незалежно від форми
власності.
Форма проведення: очна, заочна.
Мова конференції: українська, англійська чи інша мова країни учасника симпозіуму.

Луцький А.І. – д.ю.н., доцент, ректор ПВНЗ «Університет Короля Данила»
Луцький М.І. – д.ю.н., доцент, перший проректор ПВНЗ «Університет Короля Данила»
Острогляд О.В. – к.ю.н., доцент, проректор з наукової роботи ПВНЗ «Університет Короля Данила»
Басиста І.В. – д.ю.н., професор, професор кафедри кримінального права та процесу ПВНЗ «Університет Короля
Данила»
Івашків Т.С. – к.е.н., доцент, декан економічного факультету ПВНЗ «Університет Короля Данила»
Зварич Р.В. – к.ю.н., доцент, декан юридичного факультету ПВНЗ «Університет Короля Данила»
Косьмій М.М. – к.ю.н., доцент, декан факультету архітектури та будівництва ПВНЗ «Університет Короля
Данила»
Власова Г.П. – д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики ПВНЗ
«Європейський університет», президент ГО «Фундація науковців та освітян»
Гуріна Д.П. – декан юридичного факультету, к.ю.н., доцент кафедри кримінального права, процесу та
криміналістики Юридичного факультету ПВНЗ «Європейський університет»
Кравчук П.Ю. – к.ю.н., доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Юридичного
факультету ПВНЗ «Європейський університет»
Хорватова О.О. – к.ю.н., доцент завідувач кафедри міжнародного, господарського та цивільного права
Юридичного факультету ПВНЗ «Європейський університет»

В рамках Симпозіуму планується робота наступних конференцій:
1. Проектна діяльність – проблеми та перспективи (напрямки роботи: Інноваційні тенденції в
архітектурі та містобудуванні; Синтез мистецтв в дизайні; Будівництво. Новації. Прогрес).
2. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки України.
3. Виклики інформаційного суспільства: проблеми масової комунікації та інформаційних
технологій.
4. Публічне та приватне право: історичні, доктринальні та практично-прикладні аспекти.
Для участі в роботі Симпозіуму необхідно надіслати електронною поштою до організаційного
комітету до 20 березня 2018 року наступні документи:
1) заповнену за зразком заявку;
2) тези доповіді;
3) відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для тез –
Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок.
Наприклад: Коваль_Заявка, Коваль_Тези, Коваль_Внесок.
Електронна адреса: lidiia.fedyk@iful.edu.ua

ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ СИМПОЗІУМУ
Видання матеріалів планується здійснити до початку роботи Симпозіуму та видати під час його
проведення лише очним учасникам заходу, у випадку заочної участі, збірник тез доповідей в
електронній формі буде надісланий учасникам на електронну адресу, вказану у заявці.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
1.
Матеріали повинні бути представлені українською, англійською чи іншою мовою країни
учасника симпозіуму.
2.
Обсяг тез не повинен перевищувати 5-ох сторінок зі списком використаних джерел.
3.
Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату А4.
Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель – 14, інтервал –1,5.
4. Загальна схема побудови тез:
прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, установа, навчальний
заклад, місто – курсивом у правому верхньому кутку (без скорочень);
назва тез – великими літерами, напівжирним шрифтом по центру.
5. У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера
джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
6. Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список
використаних джерел:» відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.
Роботи, що не відповідають вимогам, або не представлені у встановлений термін не розглядаються.
Організаційний внесок за участь в конференції (доктори наук не сплачують)
Організаційний внесок для відшкодування витрат на проведення конференції становить
200 гривень.
Реквізити для внесення платежу через відділення Приватбанку:
номер карти 4149 4978 4869 0626
Призначення платежу: Поповнення СКР
№ 4149 4978 4869 0626 Петрів Марії Степанівни від ПІП учасника.
До офіційного відкриття Симпозіуму планується 19 квітня 2018 року провести попередню
дискусію: «Особливості функціонування приватної освіти в Україні»

ЗАЯВКА
на участь у

ІІ Міжнародному науково-практичному симпозіумі: «Концептуальні проблеми розвитку
сучасної гуманітарної та прикладної науки»
20-21 квітня 2018 року
Прізвище, ім’я, по-батькові ___________________
Науковий ступінь ___________________________
Вчене звання _______________________________
Місце роботи (навчання) _____________________
Посада ____________________________________
Тема доповіді ______________________________
Напрямок роботи ___________________________



Планую особисту участь у конференції.



Не планую приїзд.

Потреба в бронюванні готелю


Так.



Ні.

Координати для зв’язку:
Поштова адреса____________________________
Контактний телефон________________________
Е-mail:

Контактна особа:
Острогляд Олександр Васильович –
проректор з наукової роботи
тел. 097 904 21 06
Федик Лідія Богданівна – відповідальний секретар оргкомітету симпозіуму
тел. 050 108 35 25
Наша адреса:
76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Є. Коновальця, 35
http://iful.edu.ua

