Шановні курсанти,
студенти, науковці та
практики!
Запрошуємо Вас взяти участь в
міжвузівському науково-практичному
круглому столі «Інститут ресоціалізації:
минуле, сьогодення, майбутнє», що
відбудеться 19 листопада 2018 року в
Інституті кримінально-виконавчої служби за
адресою: м. Київ, вул. Колекторна, 4,
аудиторія 2.9.
ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ
КРУГЛОГО СТОЛУ:
• Актуальні питання пенітенціарної психології та
педагогіки.
• Проблеми професійної діяльності та підготовки
персоналу кримінально-виконавчої служби.
• Психолого-педагогічні
аспекти
збереження
особистості, яка перебуває в конфлікті зі законом.
• Роль інститутів капеланства та волонтерства в
установах виконання виконань і пробації.
• Проблеми та перспективи розвитку пробації в
Україні.
• Вдосконалення законодавчої та нормативноправової бази з питань ресоціалізації.
РОБОЧІ МОВИ: українська,

російська

Для участі в круглому столі необхідно
до 15 листопада 2018 року (включно) надіслати:
1) електронний варіант заявки;
2) електронний варіант тез доповіді;
Електронна адреса: ikvs.2018@ukr.net
+38(066) 186-23-43 Бойко-Бузиль Юлія Юріївна
+38(067) 386-00-03 Кріпак Анна Андріївна
+38(097) 259-33-57 Чичуга Марина Михайлівна

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

Заявка на участь у
міжвузівському науково-практичному
круглому столі
«Інститут ресоціалізації: минуле, сьогодення,
майбутнє»
Прізвище ___________________________________________
Ім'я _______________________________________________
По батькові ________________________________________
Спеціальність ______________________________________
Місце навчання______________________________________
Тема доповіді _______________________________________
Тематичний напрям _________________________________
Науковий керівник
Прізвище __________________________________________
Ім'я _______________________________________________
По батькові_ _______________________________________
Вчене звання ________________________________________
Науковий ступінь____________________________________
Місце роботи та посада ______________________________
Відомості про приїзд:

Особиста участь / Не зможу взяти особистої участі

Координати для контакту:

Тел. моб.: _____________________________________________
Потреба мультимедійного забезпечення_____________________
Ел. адреса _____________________________________________

Запрошення на ім’я керівника мого ВНЗ (наукової установи)
_________________(вказати ПІБ керівника та його посаду)
вислати потрібно (не потрібно) за адресою ______________.

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ ТЕЗ
ДОПОВІДІ ТА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ
назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені
учасника
читань
латиницею
(напр.,
Ivanov_tezy.rtf,
Ivanov_zajavka.rtf, Ivanov suggestions);
текст виконаний у Microsoft Word з розширенням *.rtf.
Примітка: електронні варіанти тез доповіді та заявки на участь
мають бути обов'язково підтверджені нашим повідомленням про
отримання. Перевірка електронної пошти та розсилка

підтверджень здійснюється кожного дня з 13.30 до 15.30

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ













Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему,
містити глибоке наукове дослідження, грамотно написана
й акуратно оформлена.
Обсяг – 3–4 сторінки за форматом сторінки А4 (297х210
мм), орієнтація – книжкова.
Поля: верх, низ та праве – 15 мм, ліве – 20 мм.
Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий
інтервал – 1,5, стиль – Normal.
Перший рядок – (шрифт напівжирний курсив,
вирівняний по правій стороні) прізвище та ініціали автора.
Другий рядок – (шрифт курсив, вирівняний по правій
стороні) курс навчання, спеціальність та місце навчання
автора.
Третій рядок – (шрифт напівжирний курсив, вирівняний
по правій стороні) прізвище та ініціали наукового
керівника.
Четвертий рядок – (шрифт курсив, вирівняний по правій
стороні) науковий ступінь, вчене звання, посада та місце
роботи автора наукового керівника.
Наступний абзац – (шрифт напівжирний всі прописні,
вирівняний по центру) назва доповіді.
Далі йде текст доповіді, вирівняний по ширині.
Виноски не застосовувати.
Наприкінці тексту доповіді, у разі потреби, розміщують
список використаних джерел.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ
Григорук А.О.,
курсант IV курсу за спеціальністю
«Психологія» Інституту
кримінально-виконавчої служби
Науковий керівник:
Іванов А.А.,
кандидат психологічних наук, доцент,
професор кафедри психологічних
дисциплін Інституту кримінальновиконавчої служби
ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ
ПСИХОЛОГІВ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
Текст доповіді.

Список використаних джерел
1. Сметаніна Н. В. Злочинність та її прояви: питання
класифікації. Публічне право. 2013. № 2. С. 151–157.
N.B. Редакційна колегія залишає за собою право
відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений
з порушенням вищезазначених вимог!

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН КРУГЛОГО СТОЛУ

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ
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Основні заходи міжвузівського курсантськостудентського науково-практичного круглого столу
«Інститут ресоціалізації: минуле, сьогодення,
майбутнє»
будуть
проведені
в
Інституті
кримінально-виконавчої служби за адресою: м.
Київ, вул. Колекторна, 4, аудиторія 2.9. (станція
метро Бориспільська, прямувати до навчального
корпусу Національної академія внутрішніх справ).

10.30 – 11.00

Реєстрація учасників

11.00 – 11.10

Відкриття круглого столу

11.10 – 11.20

Вітальні слова

11.20 – 11.30

Загальне фотографування учасників

11.30 – 13.50

Виступи учасників та обговорення

13.50 – 14.00

Підбиття підсумків, закриття круглого
столу

ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ
СЛУЖБИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ІНСТИТУТ ЛЮДИНИ КИЇВСЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

NOTA BENE (НЕОБХІДНО ПАМ'ЯТАТИ):

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

1.

Витрати, що пов'язані з перебуванням на круглому
столі «Інститут ресоціалізації: минуле, сьогодення,
майбутнє» (проїзд, проживання, харчування тощо),
оплачуються учасниками за власний рахунок або за
рахунок сторони, що їх відряджає.
2. Електронний збірник матеріалів з доповідями
учасники отримають на вказані в заявках електронні
адреси.

КИЇВСЬКА ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА
ДУХОВНА СЕМІНАРІЯ УГКЦ
ПЕНІТЕНЦІАРНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ

02121, м. Київ, вул. Колекторна, 4,
Інститут кримінально-виконавчої служби
+38(066) 186-23-43 Бойко-Бузиль Юлія Юріївна
+38(067) 386-00-03 Кріпак Анна Андріївна
+38(097) 259-33-57 Чичуга Марина Михайлівна

Електронна адреса: ikvs.2018@ukr.net

«Інститут ресоціалізації:
минуле,
сьогодення, майбутнє»
міжвузівський
науково-практичний круглий стіл

з виданням електронного збірника
матеріалів

Web-сторінка: http://ikvsu.kvs.gov.ua
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Київ

