
 

 

 

 

 

 

 

Шановні колеги! 

Національний університет «Одеська юридична академія» 
 

 

ЗАПРОШУЄ 

Вас узяти участь у роботі 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасна юридична освіта: досвід минулого – погляд у 

майбутнє» 
 

Конференція відбудеться 21 жовтня 2016 року в Національному університеті 

«Одеська юридична академія». Метою конференції є науковий і практичний 

розгляд проблем вдосконалення вищої юридичної освіти, впровадження 

інноваційних освітніх технологій, апробація наукових і практичних розробок, обмін 

досвідом, знаннями і практиками щодо теоретичних і практичних проблем 

реформування вищої юридичної освіти. 

Конференція проходить за підтримки Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства юстиції України, а також Координатора проектів ОБСЄ в Україні і 

Проекту USAID «Справедливе правосуддя». 

Для участі у науковому заході запрошуються вчені, викладачі, аспіранти, 

докторанти, співробітники судових та правоохоронних органів, органів державної 

влади і місцевого самоврядування, юристи України та інших країн. 

 

Пропонуються наступні тематичні напрямки конференції: 
 

1. Вплив нормативно-правового регулювання освітньої діяльності в Україні на 

юридичну освіту і навчальний процес: сучасні проблеми та шляхи їх вирішення. 

2. Традиції національної системи вищої юридичної освіти: історичні процеси, 

цінності, особливості. 

3. Інтерактивні і дистанційні технології, інноваційна діяльність та методи 

підвищення якості навчання у сфері юридичної освіти. 

4. Концепція розвитку юридичної освіти в Україні: перспективи 

вдосконалення та реалізації. 

5. Запровадження незалежного оцінювання при вступі до магістратури: досвід 

проведення та можливості розширення. 

6. Іноземний досвід та тенденції організації системи юридичної освіти. 

7. Стратегія реформування системи організації науково-дослідної роботи 

здобувачів вищої юридичної освіти. 

8. Проблеми та перспективи міжнародного наукового співробітництва у галузі 

юридичної освіти. 

9. Сучасні методи та моделі викладання іноземних мов майбутнім юристам. 

10. Проблеми інтеграції юридичної науки і освіти. 

 

Орієнтовний регламент роботи конференції: 
 

21 жовтня 2016 року 

 09:00 – 10:00 – реєстрація учасників конференції 

 10:00 – 11:00 – пленарне засідання (Актова зала Національного 

університету «Одеська юридична академія», м. Одеса, вул. Академічна, 2) 

 11:00 – 11:30 – кава-брейк 

 11:30 – 15:00 – майстер-класи 

 15:00 – 16:00 – перерва на обід  

 16:00 – 19:00 – секційні засідання 

 19:00 – підведення підсумків конференції (керівники секцій). 
 

Робочі мови конференції:  

українська, англійська, німецька, французька, російська. 
 

 

Для участі у конференції необхідно не пізніше 15 жовтня 2016 року: 

1) надіслати на електронну адресу оргкомітету 

(conference.nuola2016@gmail.com) відредаговані тези допові (див. зразок та вимоги 

до оформлення); 

2) заповнити реєстраційну форму учасника конференції за посиланням: 

https://goo.gl/forms/nexDoAQ5BTYN4xxQ2; 

3) у разі можливості проведення учасником конференції майстер-класу за 

тематикою конференції додатково заповнюється реєстраційна форма за 

посиланням:  https://goo.gl/forms/zB04PF06hSpDE1N52. 

https://goo.gl/forms/nexDoAQ5BTYN4xxQ2
https://goo.gl/forms/zB04PF06hSpDE1N52


 

Просимо дотримуватись вказаних правил! У разі прийняття оргкомітетом по 

електронній пошті вказаних документів Вам буде надісланий електронною поштою 

відповідний лист. 

 

За довідковою інформацією звертайтеся: Науково-дослідна частина 

Національного університету «Одеська юридична академія», Братінов Іван 

Іванович, тел. +38 (048) 719-64-32, +38 (067) 11-50-563. 
 

Офійний веб-сайт: www.onua.edu.ua 

E-mail: conference.nuola2016@gmail.com 

 

Додаткова інформація: 

 Усі витрати по відрядженню, проживанню та харчуванню здійснюються 

учасником конференції за власний рахунок або за рахунок організації, яка його 

відрядила; 

 Збірник матеріалів конференції видається до початку роботи конференції і 

вручається під час її проведення; 

 Оргкомітет залишає за собою право на погодження тематики майстер-класів 

та відхилення тез доповідей, які не відповідають встановленим вимогам. 
 

Вимоги до електронного варіанту доповіді та заявки на участь  

 Назва файлів та тема повідомлення повинні відповідати прізвищу та 

імені учасника конференції (наприклад, Іваненко Петров Семенович тези); 

 Текст виконаний у Microsoft Word 6.0 і вище для Windows, файл з 

розширенням *.doc, *.docx; 

 обсяг – до 6 сторінок книжкового формату А4; 

 посилання на використані джерела робити по тексту у круглих дужках; 

 список джерел після тексту не подається; 

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

 шрифт – Times New Roman. Кегль – 14; 

 інтервал між рядками – 1,5. 

Тези друкуються в авторській редакції.  

 

 

УВАГА! Дотримання вимог до оформлення тез доповіді є обов’язковим. 

 

 

Зразок оформлення тез доповіді 

 

Іванов В.В. 

Національний університет «Одеська юридична академія», доцент 

кафедри кримінального права, кандидат юридичних наук, доцент 

 

ОСВІТНІ ТРАДИЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 

Модернізація освіти, як визначає це поняття Є. Пінчук, є складним, 

цілісним процесом соціокультурної діяльності, що полягає у досягненні 

керованої, позитивної, якісної зміни соціальної освітньої системи (Пінчук Є. 

Модернізація української системи освіти як теоретико-філософська і практична 

проблема: автореф. дис. ... д-ра філос. наук: 09.00.10/ Є. Пінчук; НАПН України, 

Ін-т вищої освіти. — К.,2010. - 33 с.) ... [далі текст доповіді]. 

mailto:onua.edu.ua

