
Вимоги до оформлення матеріалів: 
- статті подаються у електронному варіанті  

у форматі .doc, редактор Microsoft Word; 

- мінімальний обсяг – 5 сторінок формату А4, 

максимальний - 12; 

- шрифт – Tіmes New Roman, кегль – 14 пт., 

інтервал між рядками – 1,5, поля – 20 мм; 

- діаграми, схеми, таблиці та формули 

оформлюються відповідно до ГОСТ 2.105-95; 

кожна ілюстрація, діаграма, схема має бути 

підписана, таблиця – мати назву; малюнки та 

фотографії в тексті не приймаються;   

- список літератури має містити лише 

джерела, на які є посилання в тексті; приклад 

оформлення посилань:[1, с. 45]. Посилання в 

дужках на різні джерела подавати через крапку 

з комою ([1; 2]); література оформлюється 

згідно останнім вимогам (див. Бюлетень ВАК 

України. – 2009. - № 5. – с. 26 - 30); 

- файл необхідно назвати прізвищем учасника. 

Наприклад, «Петров_стаття», 

«Петров_квитанція», «Петров_відомості». 

 
Кожен автор до матеріалів окремим 

файлом додає відомості про себе  

за наступною формою: 

- прізвище, ім’я, по-батькові (повністю); 

- місце навчання (ВНЗ, факультет, 

спеціальність, курс); 

- секція конференції, в якій планує прийняти 

участь; 

- поштова адреса; 

- контактний телефон, електронна адреса; 

- форма участі у конференції (очна/заочна); 

- прізвище, ім’я, по-батькові наукового 

керівника із зазначенням його наукового 

ступеню, звання, місця роботи, посади. 

 

Порядок подання матеріалів: 

 

Стаття, квитанція, відомості, рецензія 

подаються до 15 квітня 2014 року 

(включно) в електронному вигляді на 

наступну електронну адресу: 

annualstudconf@mgu.od.ua.  

 

Контактний телефон: +38 099 269-70-67 

 

Розмір організаційного внеску складає  

30 грн. за одну сторінку. Організаційний 

внесок учасника конференції сплачується за 

наступними реквізитами: ПАТ 

«УкрСиббанк», МФО: 351005, рахунок 

одержувача: 26255003624549, ОКПО: 

2704411107, П.І.Б. одержувача: Василенко 

Наталія Володимирівна, призначення 

платежу: поповнення рахунку Василенко 

Н.В. від ПІБ автора статті. 

 

У разі заочної участі у конференції Науковий 

збірник «Наукові записки Міжнародного 

гуманітарного університету» буде 

відправлений учасникам на поштову адресу, 

вказану у заявці, протягом десяти днів після 

проведення заходу. 

 

За додатковою інформацією звертатися: 

проректор з наукової роботи та міжнародних 

зв’язків Міжнародного гуманітарного 

університету Берназ Василь Дмитрович.  

 (048)719-88-51 

 

 

 

МІЖНАРОДНИЙ 

ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

ЩОРІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

МАГІСТРАНТІВ ТА СТУДЕНТІВ 
 

*статті учасників конференції будуть 

опубліковані у науковому збірнику 

«Наукові записки Міжнародного 

гуманітарного університету» 

*усі учасники забезпечуються  

сертифікатом 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                    16 травня 2014 року 

                                        м. Одеса  

mailto:annualstudconf@mgu.od.ua


 

 

 
Шановні   

магістранти  

і студенти! 

 

 
Міжнародний гуманітарний 

університет проводить щорічну 

конференцію магістрантів та студентів. 

 

До участі запрошуються магістранти 

та студенти інших ВНЗ. 

 

Конференція відбудеться 

16 травня 2014 року 

в Міжнародному гуманітарному  

університеті 

(м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 33) 

 
Мета конференції: підведення підсумків 

наукової роботи магістрантів та студентів 

університету за 2013 рік; розвиток наукового 

інтересу студентської молоді; сприяння 

підвищенню якості науково-практичної 

підготовки студентів, розширення їх 

загального і професійного світогляду; обмін 

інформацією щодо науково-дослідної роботи 

магістрантів та студентів як на 

університетському, так і на обласному, 

всеукраїнському та міжнародному рівнях. 

 

Планується робота за такими секціями: 

 
1. Національне та міжнародне право. 

2. Економіка і менеджмент. 

3. Комп’ютерні науки, інформаційна безпека 

та фізико-математичне моделювання. 

4. Медицина та фармація. 

5. Лінгвістика і викладання мов. 

6. Філософія, гуманітарне знання, 

мистецтвознавство. 

 

 

Пропонуються наступні напрями           

наукових досліджень 

 
 Теорія та історія держави і права 

 Кримінальне право, процес та 

криміналістика 

 Конституційне право та державне 

управління 

 Цивільне та господарське право і процес 

 Міжнародне право та порівняльне 

правознавство 

 Економіка 

 Міжнародні економічні  

відносини 

 Менеджмент 

 Фінанси 

 Комп’ютерні науки 

 Інформаційна безпека 

 Математика та фізико-математичне 

моделювання 

 Дизайн 

 

 

 

 Медицина та фармація 

 Переклад та мовознавство 

 Іноземні мови професійного спілкування 

 Викладання мов 

 Філософія 

 Історія 

 Політологія 

 Соціологія 

 Психологія  

 Педагогіка. 

 

Робочі мови конференції:  
українська, російська, англійська. 

 

 

 Приклад оформлення матеріалів: 

 
Секція: 1. Національне та міжнародне право 

 

І. І. КОЛЕСНІЧЕНКО 

студент 5 курсу 

Інституту національного  

та міжнародного права 

 Міжнародного гуманітарного  

Університету 

 

ІНСТИТУТ СУМІЖНИХ ПРАВ: 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

 

Основний текст 
 

ЛІТЕРАТУРА 


