
 

Міністерство юстиції України 

 

Академія Державної пенітенціарної служби 

 

Шановні колеги! 

Академія Державної пенітенціарної служби та Чернігівський міський осередок ГО 

«Всеукраїнська Асоціація кримінального права» запрошують Вас взяти участь у міжнародній 

науково-практичній конференції «Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах 

несвободи», яка відбудеться 1 листопада 2018 року за адресою: м. Чернігів, вул. Гонча, 34. 

За результатами конференції планується видати збірник матеріалів конференції. 

В рамках конференції планується пленарне засідання та робота наступних секцій: 

Секція 1. Філософсько-правове розуміння категорій «свобода» й «несвобода». 

Секція 2. Правові та психолого-педагогічні засади функціонування органів пробації. 

Секція 3. Цивільно-правовий напрям забезпечення прав людини в місцях несвободи. 

Секція 4. Забезпечення безпеки, дотримання прав і свобод засуджених, персоналу та 

інших осіб кримінологічними, кримінально-правовими, процесуальними та кримінально-

виконавчими засобами. 

Орієнтовний регламент роботи конференції (1 листопада 2018 року) 

09:00 – 10:00 – реєстрація учасників конференції 

10:00 – 10:15 – фотографування учасників конференції 

10:15 – 11:15 – пленарне засідання 

11:15 – 11:30 – перерва 

11:30 – 13:00 – продовження пленарного засідання 

13:15 – 14:00 – обід 

14:00 – 14:30 – переїзд до навчального корпусу № 2 

14:30 – 17:00 – робота секцій 

17:00 – 17:30 – брейк-кава 

17:30 – 18:30 – підведення підсумків роботи конференції 

 18:30 – від’їзд учасників конференції 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська. 

Відповідальні особи оргкомітету конференції: 

+38(050)4480737 Аніщенко Вікторія Олександрівна 

+38(095)4080572 Пузирьов Михайло Сергійович 

Необхідна інформація: 

Реєстрація учасників конференції проходитиме 1 листопада 2018 року о 09:00 – 

10:00 за адресою: м. Чернігів, вул. Гонча, 34. 

Для участі в конференції необхідно не пізніше 21 вересня 2018 року надіслати 

(подати) до Оргкомітету: 

– заявку (зразок заявки додається); 

– тези доповіді; 

– електронний варіант заявки та тез доповіді (надаються електронною поштою 

за адресою: ndcacademy14000@gmail.com). 

Учаснику конференції необхідно враховувати:  

– усі витрати щодо відрядження, проживання та харчування здійснюються учасником 

конференції за власний рахунок або за рахунок організації, що його відрядила. 

Організаційний внесок не передбачено. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

 Тези доповіді повинні бути виконані на актуальну тему, містити глибоке наукове 

дослідження, грамотно написані й акуратно оформлені. 

 Обсяг – 3 сторінки формату сторінки А4, орієнтація – книжкова. 

 Поля: відступ 10мм; з усіх сторін поля – 20 мм. 

 Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal. 



 Перший рядок – (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні) прізвище, 

ім’я, по батькові автора. 

 Другий рядок – (шрифт звичайний, вирівняний по правій стороні) науковий ступінь, вчене 

звання, посада та місце роботи автора (авторів) (подвійний абзац). 

 Наступний абзац – (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняний по центру) назва 

доповіді. 

 Далі йде текст доповіді, вирівняний по ширині. 

 Посилання на використані інформаційні джерела оформлюються у квадратних дужках. 

 Наприкінці тексту доповіді, у разі потреби, розміщують список використаних джерел, 

оформлений відповідно до вимог МОН України. 

 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 

Царюк Сергій Васильович, 

кандидат юридичних наук, начальник 

юридичного факультету Академії Державної 

пенітенціарної служби 

ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ 

ПОЛІТИКИ 

В останні роки в Україні було здійснено перехід до принципово нових суспільних 

відносин, що викликав необхідність кардинальних перетворень у кримінально-виконавчій 

сфері […текст доповіді...]. 

Список використаних джерел 
1. Засоби виправлення і ресоціалізації засуджених до позбавлення волі: монографія / 

за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. А. Х. Степанюка. Харків: Кроссроуд, 2011. 299 с. 

2. Середа Г. Проблеми забезпечення прав ув’язнених у кримінально-виконавчій 

системі. Вісник Національної академії прокуратури України. 2013. № 4. С. 20–25. 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ 

Заявка 

на участь у міжнародній науково-практичній конференції  

«Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи» 

Прізвище ______________________________ 

Ім’я __________________________________ 

По батькові _________________________ 

Місце роботи ________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання, посада ____________________ 

Тема доповіді _________________________ 

Секція ________________________________ 

Відомості про участь (вказати необхідне): 

Особиста участь / Не зможу взяти особистої участі. 

Координати для контакту: 

Індекс _________ Адреса __________________ 

Тел.: _________________________________ 

Ел. адреса ___________________________ 

 

Запрошення на ім’я керівника мого закладу вищої освіти (наукової установи) 

___________________ (вказати ПІБ керівника та його посаду) вислати потрібно (не 

потрібно) за адресою __________ 
 
Примітка: 
Одержання доповіді та заявки на участь повинно бути обов’язково підтверджено 

нашим повідомленням про отримання. У випадку неодержання такого підтвердження 
просимо звернутися до контактних осіб Оргкомітету 
 

Сподіваємося на Вашу участь 
у конференції! 

З повагою, Оргкомітет! 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625465

