
 

 

ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція 

«Адвокатура в умовах сучасних змін»  

відбудеться за адресою: 

79008, м. Львів, вул. Князя Романа, 1-3, ХІХ 

навчального корпусу (за допомогою засобів 

відеоконференційного зв’язку з використанням 

платформи Zoom). 

 

Контакти організаційного комітету: 
Кафедра цивільного права та процесу ІППО 

Національного університету «Львівська 

політехніка» 
79008, м. Львів, вул. Князя Романа, 1-3, ауд. 312  

Електронна пошта: tspp.dept@lpnu.ua 
khrystyna.m.markovych@lpnu.ua  

Контактні номери: 
+38(050)9569504;                    

+38(068)9553932; 

+38(095)7704951. 

 

 

 

 

 

Зразок заявки 

Заявка 

на участь у ІІІ Міжнародній  

науково-практичній конференції 

«Адвокатура в умовах сучасних змін» 

21 жовтня 2022 р. 

 
Прізвище ____________________________________ 

Ім’я _________________________________________ 

По батькові ___________________________________ 

Місце роботи _________________________________ 

_____________________________________________ 

Посада_______________________________________ 

_____________________________________________ 

Науковий ступінь______________________________ 

Вчене звання__________________________________ 

Тема доповіді_________________________________ 

_____________________________________________ 

Координати для контакту: 

 Індекс______ Адреса___________________________ 

_____________________________________________ 

Тел. _______________, Ел.адреса ________________ 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Національний університет  

«Львівська політехніка» 

Навчально-науковий інститут 

права, психології та  

інноваційної освіти 

 

 
 

Кафедра цивільного права та процесу 
 

ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція 

на тему: 

«Адвокатура в умовах сучасних змін»  

 

(21 жовтня 2022 року) 

 
 

 

 

 
 

ЛЬВІВ – 2022 



Шановні колеги ! 

Навчально-науковий інститут права,  

психології  та інноваційної освіти 

Національного університету 

«Львівська політехніка» 

ЗАПРОШУЄ 

Вас взяти участь у ІІІ міжнародній науково-

практичній конференції «Адвокатура в умовах сучасних 

змін», яка відбудеться 21 жовтня 2022 року. 
Метою проведення ІІІ міжнародної науково-

практичної конференції «Адвокатура в умовах 

сучасних змін» є залучити науковців і практичних 

працівників до обговорення перспектив розвитку 

інституту адвокатури в Україні, привернути увагу до 

наявних проблем адвокатури в нових соціально-

економічних та політичних умовах.  

Головні напрями конференції: 

❖ проблеми правового забезпечення реформування 

адвокатури; 

❖ професійна етика адвокатів; 

❖ захист прав адвокатів; 

❖ сучасні проблеми адвокатської практики; 
❖ проблеми функціонування адвокатури в світі; 

❖ адаптація законодавства, що регулює діяльність 

адвокатури України, до європейських стандартів. 

Матеріали конференції буде опубліковано. 

Робочі мови конференції – українська, англійська. 

 

НЕОБХІДНА ІНФОРМАЦІЯ: 

Конференція відбудеться 21 жовтня 2022 року 

за допомогою засобів відеоконференційного зв’язку з 

використанням платформи Zoom. Початок 

конференції о 10:00. 
Для участі у конференції необхідно не пізніше 

21 вересня 2022 року надіслати Оргкомітету матеріали 

в електронній формі: 

❖ електронний варіант заявки (зразок 

додається) з вказівкою «на конференцію» та 

текст доповіді надіслати електронною поштою за 

адресою:  khrystyna.m.markovych@lpnu.ua). 

❖ Протягом трьох днів Ви повинні отримати на 

свою електронну пошту повідомлення «Матеріали 

отримані», у іншому випадку повторіть відправлення 

чи зателефонуйте. 

Заявка на участь у конференції повинна 

містити: прізвище, ім’я та по-батькові учасника, 

місце роботи, посаду, науковий ступінь, вчене звання, 

назву теми доповіді, координати для контакту: 

адресу, телефон, електронну пошту. 

Контактні особи: 

Личенко Ірина Олександрівна +38(050)9569504; 

Маркович Христина Михайлівна +38(068)9553932; 

Марич Христина Михайлівна +38(095)7704951. 

УЧАСНИКУ КОНФЕРЕНЦІЇ  НЕОБХІДНО 

ВРАХУВАТИ: 

❖ проведення на кафедрі цивільного права та 

процесу в Навчально-науковому інституті права, 

психології та інноваційної освіти Національного 

університету «Львівська політехніка» 21 жовтня 2022 р. 

ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 

«Адвокатура в умовах сучасних змін» відбуватиметься у 

режимі онлайн за допомогою засобів 
відеоконференційного зв’язку з використанням 

платформи Zoom о 10:00 год. Запити на участь у 

конференції та матеріали доповідей просимо 

надсилати до 21 вересня 2022 року на е-пошту: 

khrystyna.m.markovych@lpnu.ua. 

❖ оргкомітет залишає за собою право редагування 

текстів тез доповідей. 

 

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ 

ДОПОВІДІ ТА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ: 

❖ назва файлу повинна відповідати імені та 
прізвищу учасника конференції латиницею 

(наприклад, Ivan Ivanov); 

❖ текст повинен бути виконаним в Microsoft World  

6.0 і вище для Windows, файл з розширенням *. Rtf; 

❖ Обсяг матеріалів – до 5 сторінок, текстовий 

редактор – Microsoft Word, орієнтація – книжкова. 

Поля: верхнє – 1,5, нижнє – 1,5, праве – 1,5, ліве – 2,0. 

Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий 

інтервал – 1,5, стиль – Normal; гарнітура – Times New 

Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. 

❖ при надісланні файлу електронною поштою 
тема повідомлення повинна містити ім’я та прізвище 

учасника з обов’язковою вказівкою «на 

конференцію». 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

❖ Доповідь повинна бути виконаною на актуальну 

тему, містити результати наукового дослідження і 

оформленою відповідно до визначених вимог. 

❖ Перший рядок – прізвище, ім’я, по-батькові 

автора (авторів), курс та місце навчання (роботи), 

посада, науковий ступінь, вчене звання 

(вирівнювання по правому краю). Другий рядок – 
назва доповіді (великими літерами, шрифт жирний, 

вирівнювання по центру). 

Зразок оформлення: 

ЛИЧЕНКО І.О.  

завідувач кафедри цивільного права та процесу 

Навчально-наукового інституту права,  

психології та інноваційної освіти 

Національного університету 

«Львівська політехніка», 

 доктор юридичних наук, професор 

 

ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

АДВОКАТУРИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

 

Список використаних джерел 

1. … 

❖ Обов’язкова постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і 

публікацій; виділення невирішених раніше частин 

проблеми, яким присвячується доповідь; виклад 

основного матеріалу і перспектив подальших розробок 

у цьому напрямку.  

❖ Посилання у тексті оформляються у квадратних 

дужках (наприклад: [1, с. 45]), де перше число означає 

порядковий номер у списку використаних джерел, 

друге –  номер сторінки. Список використаних 

джерел наводиться вкінці та повинен бути 
оформленим відповідно до існуючих стандартів 

бібліографічного опису. 

❖ Сторінки не нумеруються. 

❖ Матеріали, що не відповідатимуть зазначеним 

вимогам, публікуватися не будуть. 


