Круглий стіл «Правові засади реалізації політики ЄС щодо
відходів: досвід України»
До святкування 120 річчя Національного університету біоресурсів і
природокористування України та в рамках реалізації проекту «Екологічна
політика і право ЄС» за підтримки програми імені Жана Моне на
юридичному

факультеті

Національного

університету

біоресурсів

і

природокористування України 24 травня 2018 року буде проведено круглий
стіл «Правові засади реалізації політики ЄС щодо відходів: досвід України».
До участі у круглому столі запрошуються провідні вчені, практичні
працівники, аспіранти, студенти 2-6 курсів ВНЗ юридичного та екологічного
спрямування, а також представники громадськості.
За підсумками круглому столі планується видання збірника тез
доповідей.
Організаційні питання
Місце проведення: юридичний факультет Національного університету
біоресурсів

і

природокористування

України

(03022,

м.

Київ,

вул.

Васильківська, 17)
Час

проведення:

24

травня

2018

року

з

13-00

до

15-30

Розпорядок роботи:
13.00-13.15 – реєстрація учасників
13.15-15.30 – засідання круглого столу (виступи учасників та обговорення).
Вимоги до виступу: тривалість – до 10 хвилин; обговорення – 5-10 хвилин;
робочі мови: українська, російська. англійська
Порядок участі
Для участі у круглому столі просимо Вас до 19 травня 2018 року надіслати
електронною поштою на адресу konf_law_nubip@ukr.net (кожний файл
окремо):
1. Заявку у форматі .doc за формою вказаною нижче.
2. Доповідь з дотриманням вимог визначених нижче
3. Рецензію наукового керівника для осіб, які не мають наукового ступеня
Тема листа електронною поштою повинна бути формату: «Захаров Петро
Андрійович на круглий стіл». Назва прикріпленого файлу повинна містити
прізвище учасника круглого столу латиницею і без пробілу та вказівку на тип
файлу – zayavka, dopovid, recenzia (наприклад, Zaharovzayavka.doc).
Збірник тез доповідей планується видаватися після круглого столу.
Фінансові питання
Участь у круглому столі безкоштовна. До друку будуть прийняті лише ті
статті, автори яких особисто виступлять на круглому столі.
Проїзд та інші витрати учасникам не відшкодовуються.
Організатори залишають за собою право відхилення доповідей, які не
відповідають тематиці круглого столу чи встановленим вимогам щодо
оформлення.

Вимоги до оформлення матеріалів:
• матеріали подаються у електронному варіанті у форматі doc. або,
редактор Microsoft Word;
• обсяг тексту тез не більше 3 сторінок формату А-4;
• поля верхнє, нижнє та ліве – 20 мм, праве – 15 мм; шрифт – Times New
Roman, кегель – 14 пт, інтервал між рядками – 1,5;
• назва файлу з електронним варіантом доповіді має бути прізвищем автора
роботи;
• список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен
бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису;
• до наукових повідомлень аспірантів, здобувачів та студентів додається
рецензія наукового керівника або витяг з протоколу засідання кафедри про
рекомендацію до друку.
Зразок оформлення матеріалів:
УДК 349
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПИТНОГО
ВОДОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ
Ладиченко В.В.,
д.ю.н., проф., завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного
правознавства Національного університету біоресурсів і
природокористування України
Список використаних джерел:

ЗАЯВКА
на участь у Круглому столі «Забезпечення збереження водних
ресурсів в контексті сталого розвитку»
12 грудня 2017 р., м. Київ (Україна)
Прізвище____________________________
Ім’я, по батькові_____________________
Науковий ступінь_____________________
Вчене звання_________________________
Посада
та
місце
роботи,
навчання
організації_____________________
Телефони для контактів_______________
E-mail_______________________________
Тема доповіді_________________________
Відомості про приїзд:
Особиста участь
Не зможу прийняти особисту участь

(повна

Контактна особа:
Головко Людмила Олександрівна, к.ю.н., доцент кафедри міжнародного
права та порівняльного правознавства НУБіП України
Тел.: (099) 125-94-56

назва

