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ООРРГГААННІІЗЗААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ККООММІІТТЕЕТТ::  

Володимир Стибель – ректор ЛНУВМБ 

імені С.З. Гжицького, професор;   

Кшиштоф Вонторек – проректор 

Вищої школи економіки, права та 
медичних наук імені Е. Ліпінського у            

м. Кєльце, Республіка Польща;  

Наталія Швед – суддя Яворівського 

районного суду; 

Олег Федець – проректор з наукової 

роботи ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького, 
доцент;   

Ігор Двилюк – проректор з науково-
педагогічної роботи ЛНУВМБ                              

імені С.З. Гжицького, доцент;   

Руслан Пеленьо – декан факультету 

ветеринарної гігієни, екології та права 
ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького, доцент;   

Василь Андріїв – завідувач кафедри 
права ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького, 

професор;   

Юлія Коверко – доцент кафедри права, 

відповідальний секретар. 
 

ВВ  РРААММККААХХ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦІІЇЇ  

ППЛЛААННУУЄЄТТЬЬССЯЯ  РРООББООТТАА  ССЕЕККЦЦІІЙЙ::  

1. Проблеми реалізації та захисту 
конституційних прав людини і 

громадянина 

2. Особливості реалізації та захисту 

прав людини і громадянина в умовах 
децентралізації влади 

3. Проблеми міжнародного захисту 
прав людини  

ВВИИММООГГИИ  ДДОО  ООФФООРРММЛЛЕЕННННЯЯ    

ТТЕЕЗЗ  ДДООППООВВІІДДЕЕЙЙ::  

Обсяг тез: до 5 сторінок. 

Оформлення тексту: формат А-4; поля 
– усі по 2 см; шрифт – Times New Roman, 
кегель − 14; міжрядковий інтервал – 1,5. 

Перший рядок: назва доповіді 
(прописними напівжирними літерами, 
вирівнювання по центру). 

Другий рядок: прізвище та ініціали 
автора (авторів), науковий ступінь, 

вчене звання, посада, повна назва 
закладу (курсивними літерами, 
вирівнювання по центру).  

Третій рядок: текст доповіді 

(вирівнювання по ширині, абзацний 
відступ 1,25 см) 

В кінці тексту відповідно до існуючих 
стандартів бібліографічного опису 

оформлюється список літератури. У 
тексті виноски позначаються 

квадратними дужками із вказівкою в 
них порядкового номера джерела за 
списком та через кому – номера 

сторінки (сторінок), наприклад:                 
[2, с. 56].  

 

 
 

Робочі мови конференції: українська, 

польська, англійська. 

 
 
 

 

 
Заявку та тези доповіді просимо 

надіслати до 1 грудня 2019 року 

(включно) в електронному вигляді на 
електронну адресу lnuvm_pravo@ukr.net 

з поміткою у темі електронного листа 
«Конференція 2019».  

Назва файлу повинна відповідати 

прізвищу автора, наприклад: 
Заявка_Коверко; Тези_Коверко. 

 
Тези доповідей учасників конференції 

буде видано у збірнику матеріалів 

конференції. 
 
Участь у конференції та розміщення 

тез доповідей в електронному варіанті 
збірника матеріалів – безкоштовна. 

Оплата проживання та харчування під 
час конференції здійснюється за рахунок 
учасників. 

 
 

Електронний варіант збірника 
матеріалів конференції буде розміщений 
на сайті ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького 

https://lvet.edu.ua/ після проведення 
конференції. 

 

 
Безпосередні учасники заходу 

отримають сертифікати. 
 


