Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у
VI міжнародній науково-практичній
конференції «Актуальні проблеми захисту
прав людини, яка перебуває в конфлікті зі
законом, крізь призму правових реформ»,
що відбудеться 25 жовтня 2018 року в
Інституті кримінально-виконавчої служби за
адресою: м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3
(приміщення Київського регіонального
наукового центру Національної академії
правових наук України)
ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ
КОНФЕРЕНЦІЇ:
• Актуальні
питання
формування
та
реалізації кримінально-виконавчої політики.
• Державна політика у сфері забезпечення
прав людини в контексті правової реформи.
• Захист прав людини, яка перебуває в
конфлікті зі законом, та інших осіб.
• Актуальні
проблеми
професійної
діяльності та підготовки персоналу Міністерства
юстиції України.
• Національні превентивні й компенсаційні
засоби захисту прав засуджених.
• Збереження
особистості
в
місцях
несвободи:
психологічні
та
педагогічні
проблеми, капеланство.
• Медіація.
Міжнародний
досвід
та
перспективи впровадження в кримінальновиконавчу систему України.
• Проблеми й перспективи запровадження і
розвитку пробації.
• Зарубіжний
досвід
функціонування
пенітенціарних систем.
ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА ТАКИХ СЕКЦІЙ:
1. Законодавче
забезпечення
правових
реформ.
2. Соціально-гуманітарна політика як складова
державної політики реформування правової
системи.
РОБОЧІ МОВИ: українська, російська,

англійська, польська, чеська

Для
участі
в
конференції
необхідно
до 15 жовтня 2018 року (включно) надіслати:
1) електронний варіант тез доповіді;
2) електронний варіант заявки;
3) пропозиції
до
Резолюції
конференції
(обов’язково) до трьох абзаців;
4) відскановані
документи
про
сплату
організаційного внеску (за необхідністю)
N.B. Автори також можуть подати розгорнуті
матеріали з означеної проблематики у вигляді
наукової статті (до 15 стор.) до наукового журналу
«Вісник Пенітенціарної асоціації України», що
внесений до переліку наукових фахових видань з
юридичних наук (Наказ МОН України від 04.04 2018 року № 326 ).
www.visnykpau.com

текст виконаний у Microsoft Word з розширенням *.rtf.
Примітка: електронні варіанти тез доповіді, заявки на участь та
документів про сплату організаційного внеску 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







Електронна адреса: ikvs.2018@ukr.net
+38(067) 386-00-03 Кріпак Анна Андріївна
+38(097) 259-33-57 Чичуга Марина Михайлівна
ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

Заявка на участь у конференції
«Актуальні проблеми захисту прав людини, яка
перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму правових
реформ»
Прізвище _________________________________________
Ім'я ______________________________________________
По батькові ______________________________________
Місце роботи та посада ____________________________
Тема доповіді ______________________________________
Тематичний напрям _____________________________
Відомості про приїзд:







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) 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.
Виноски не застосовувати.
Наприкінці тексту доповіді, у разі потреби, розміщують
використану літературу.
Пропозиції до Резолюції

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ

Іванов А. А.,
кандидат юридичних наук, доцент,
професор кафедри кримінальновиконавчого права Інституту
кримінально-виконавчої служби
ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОВИКОНАВЧОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Особиста участь / Не зможу взяти особистої участі

Координати для контакту:

Індекс _________ Адреса _________________________________
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 конференції латиницею (напр., Ivanov_tezy.rtf,
Ivanov_zajavka.rtf, Ivanov suggestions);

Текст пропозиції до резолюції.

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 КОНФЕРЕНЦІЇ

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ

25 жовтня 2018 року

Основні заходи VI міжнародної науковопрактичної конференції будуть проведені в
Інституті кримінально-виконавчої служби за
адресою: м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3
(приміщення Київського регіонального наукового
центру Національної академії правових наук
України).

08.30 – 09.50

Реєстрація учасників

08.30 – 10.00

Кава-брейк

10.00 – 10.10

Відкриття

10.10 – 10.50

Вітальні слова

10.50 – 11.00
11.00 – 13.00

Загальне
фотографування
учасників
Робота наукових секцій

13.00 – 14.00

Перерва на обід

14.00 – 16.00

Робота наукових секцій

16.00 – 16.30

Підбиття
підсумків,
конференції.

N.B. У разі, коли після надіслання заявки
виявиться, що Ваша участь в роботі конференції,
з тих чи інших причин є неможливою, просимо
Вас завчасно повідомити про це Оргкомітет

закриття
КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ

NOTA BENE (НЕОБХІДНО ПАМ'ЯТАТИ):

1. За участь в конференції, а також для покриття
витрат на виготовлення роздаткових матеріалів
Оргкомітетом стягується організаційний внесок у
розмірі 250 грн., який повинен бути за реквізитами: р/р
26006052759676. ПАТ КБ «Приват Банк», МФО
300711, отримувач: Пенітенціарна Асоціація України,
ЄДРПОУ 40371088 Призначення платежу –
“Організаційний внесок для участі в конференції
ПІБ”.
2. Участь в конференції іноземних представників і
докторів наук безкоштовна.
3. Усі інші витрати, що пов'язані з перебуванням на
конференції «Актуальні проблеми захисту прав людей,
які перебувають у конфлікті з законом, крізь призму
правових реформ» (проїзд, проживання, харчування
тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок
або за рахунок сторони, що їх відряджає.
4. Збірник матеріалів з доповідями учасники отримають
під час роботи конференції.
Просимо до 15 жовтня 2018 року підтвердити свою
особисту участь у роботі конференції.

02121, м. Київ, вул. Колекторна, 4,
Інститут кримінально-виконавчої служби

+38(067) 386-00-03 Кріпак Анна Андріївна
+38(097) -259-33-57 Чичуга Марина Михайлівна

Електронна адреса: ikvs.2018@ukr.net
Web-сторінка: http://ikvsu.kvs.gov.ua

Київський регіональний
науковий центр Національної академії
правових наук України
Інститут кримінальновиконавчої служби
Пенітенціарна асоціація України

«Актуальні проблеми захисту
прав людини, яка перебуває
в конфлікті зі законом, крізь
призму правових реформ»
VI міжнародна науково-практична
конференція

з виданням збірника матеріалів

25 жовтня 2018 року

Київ

