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Шановні колеги, із великим задоволенням запрошуємо Вас взяти участь у 

науково-практичному «круглому столі» на вельми актуальну тему "Встановлення 
позитивних взаємин із правопорушником як принцип пробації".  

Ми сподіваємося на Вашу активність та зацікавленість, а зі свого боку гарантуємо 
цікаві та плідні дискусії, корисно проведений час у колі професіоналів і однодумців.  
 

ТЕМ АТИЧНІ  Н АПРЯМИ  
 

   
Планується обговорення питань за чотирма основними темами, це: 
 Поняття та зміст пробації; 
 Досудова пробація; 
 Наглядова пробація; 
 Пенітенціарна пробація. 

 

ПУБЛІК АЦІ Ї  
 

 
За результатами науково-практичного «круглого столу» планується видання 

збірника матеріалів. Усі зацікавлені можуть надіслати електронною поштою 
офіційному представнику в строк до 18 грудня 2020 року свої тези доповіді. 

Вимоги до публікації: 

- Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами, шрифт Times New 
Roman 14, жирний). 

-  Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, 
науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, повна назва установи, де 
працює (навчається) автор; шрифт Times New Roman 14. 



-  Через один інтервал текст тез, який має відповідати таким вимогам: формат А-
4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman 14, міжрядковий 
інтервал 1,5, відступ – 1,25. 

Мінімальний обсяг тексту: 3 сторінки з переліком використаних джерел. Назва 
файлу має співпадати з ім’ям автора. Наприклад: Іванов_Тези. 

Оплата організаційного внеску не здійснюється. Звертаємо увагу, що тези 
будуть опубліковані у авторській редакції. 

 

ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВН ИК  
 

 
ОЛЕНА ГАЛЬЦОВА 
Контактні дані: + 38050 328-60-94 (Viber, Telegram), email: 1.naukandi@gmail.com 
Прохання до учасників: з питань участі звертатися безпосередньо до 

офіційного представника.  
 
 

РЕЄСТР АЦІЯ  
 

 
Заповнити не пізніше 16 грудня 2020 року 

реєстраційну форму за посиланням:  
 
https://docs.google.com/forms/d/1W1KzaFLztB_0Hc4xrU7
2nhASd90LeZetdiZcSovv7qI/edit  
 
 

Або скористатися кодом 

 
 
Науково-практичний «круглий стіл»  проводитиметься на платформі ZOOМ, 

посилання буде надіслане учасникам напередодні. 

Робота заходу розпочнеться о 10:30 і триватиме до 13:00 

 

https://docs.google.com/forms/d/1W1KzaFLztB_0Hc4xrU72nhASd90LeZetdiZcSovv7qI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1W1KzaFLztB_0Hc4xrU72nhASd90LeZetdiZcSovv7qI/edit

