
 

 
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ  

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ 

ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ» 

ДУНАЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ А.С. 

МАКАРЕНКА 

БАРАНОВИЧСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПОЛОЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВИЩА ТЕХНІЧНА ШКОЛА В КАТОВІЦЕ 

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ЛЮБЛІНСЬКОГО КАТОЛИЦЬКОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІОАННА ПАВЛА ІІ 

КОСТАНАЙСЬКА АКАДЕМІЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН ІМЕНІ ШРАКБЕКА КАБИЛБАЄВА 

 

Шановні колеги! 

 

Академія Державної пенітенціарної служби запрошує до участі у міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, 

соціальних та поведінкових наук – 2021», яка відбудеться 22-23 квітня 2021 року за адресою: 

м. Чернігів, вул. Гонча, 34. 

За результатами конференції буде видано збірник матеріалів конференції. 

У рамках конференції планується пленарне засідання та робота секцій: 

Секція 1 Проблеми професійної підготовки в сучасному освітологічному дискурсі. 

Секція 2 Вплив соціо-гуманітарного та економічного ландшафтів на життєдіяльність людини на 

зламі історичних епох. 

Секція 3 Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової та соціальної 

держави. 

Секція 4 Права і свободи людини і громадянина та їх захист кримінально-правовими, 

кримінально-виконавчими засобами й системою заходів запобігання злочинам. 

Секція 5 Соціально-виховна та психологічна робота: теорія і практика. 

Секція 6 Проблеми національного та міжнародного права. 

Секція 7 Теоретичні й прикладні проблеми управління суспільними процесами. 

Секція 8 Психолого-педагогічні особливості викладання іноземних мов. 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська, німецька, польська. 

Необхідна інформація: 

Для участі в конференції необхідно не пізніше 26 березня 2021 року надіслати електронною 

поштою на адресу ndcacademy14000@gmail.com заявку та тези доповіді (зразки оформлення 

додаються). Назва файлів повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції (наприклад: 

Шевчук_Петро_заявка, Шевчук_Петро_тези). 

У зв’язку з ситуацією, зумовленою розповсюдженням гострого респіраторного захворювання 

COVID-19 і карантинними обмеженнями, конференція може бути проведена заочно, про що буде 

повідомлено учасникам конференції через оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті 

Академії ДПтС. За результатами роботи конференції будуть видані тези доповідей в форматі PDF в 

розділі «Видання» на офіційному веб-сайті Академії (http://academysps.edu.ua/). 

Організаційний внесок не передбачений. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

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

дослідження, оформлені відповідно до нижчезазначених вимог. 

 Обсяг – 3-5 сторінок формату А4, орієнтація – книжкова. 

 Поля: відступ 1,25 мм; з усіх сторін поля – 20 мм. 

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

 Перший рядок – прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів) (шрифт напівжирний, курсив, 

вирівняний по правій стороні). 

 Наступний рядок – науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи автора (авторів) 

(шрифт звичайний, вирівняний по правій стороні). 

 Далі зазначається назва доповіді з відступом в 1 рядок (шрифт напівжирний, вирівняний по 

центру, літери прописні). 

 

 

 

http://academysps.edu.ua/


 Після назви, з абзацу йде текст доповіді з відступом в 1 рядок (вирівняний по ширині). 

 

 Посилання на використані інформаційні джерела оформлюються у квадратних дужках за зразком: 

[7, c. 28–32]. 

 Наприкінці тексту доповіді (з відступом в 1 рядок), у разі потреби, розміщують список 

використаних джерел, оформлений відповідно до ДСТУ 8302:2015. 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

 

Шевчук Петро Васильович, 

кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри кримінального, кримінально-

виконавчого права та кримінології 

Академії Державної пенітенціарної служби 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ  

В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

У сучасний період в Україні відбулася низка кардинальних суспільних змін, що знайшли 

відображення у кримінально-виконавчій сфері… [текст тез]. 

 

Список використаних джерел 
1. Авєрін В. П. Характеристика міжнародних стандартів пенітенціарної системи: монографія. 

Харків: Букініст, 2014. 299 с. 

2. Мамай Г. Ш. Проблеми забезпечення прав засуджених в Україні. Юридичний вісник. 2017. 

№ 6. С. 20–35. 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ 

 

ЗАЯВКА 

на участь у міжнародній науково-практичній конференції  

«Актуальні питання теорії та практики в галузі права,  

освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021» 

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 закладу вищої освіти (наукової установи), в якій я працюю або 

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

потрібно) за адресою __________ 

Примітка: 

Одержання доповіді та заявки на участь повинно бути обов’язково підтверджено 

повідомленням про отримання. У випадку неодержання такого підтвердження просимо звернутися до 

контактних осіб Оргкомітету: 

 
 

+38(095) 4080572 Михайло Пузирьов 

+38(063) 6285383 Максим Сикал 

 

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


 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ 

АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СЛУЖБЫ 

ХМЕЛЬНИЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА ИМЕНИ 

ЛЕОНИДА ЮЗЬКОВА 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕССКАЯ МОРСКАЯ АКАДЕМІЯ» 

ДУНАЙСКИЙ ИНСТИТУТ  

СУМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А. С. МАКАРЕНКО 

БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВЫСШАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА В КАТОВИЦЕ 

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ ЛЮБЛИНСКОГО КАТОЛИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИОАННА ПАВЛА II 

КОСТАНАЙСЬКАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ИМЕНИ ШРАКБЕКА КАБИЛБАЕВА 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Академия Государственной пенитенциарной службы приглашает принять участие в 

международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы теории и практики в 

области права, образования, социальных и поведенческих наук – 2021», которая состоится        

22-23 апреля 2021 года по адресу: г. Чернигов, ул. Гончая, 34. 

По результатам конференции будет издан сборник материалов конференции. 

В рамках конференции планируется пленарное заседание и работа секций: 

Секция 1 Проблемы профессиональной подготовки в современном образовательном дискурсе. 

Секция 2 Влияние социо-гуманитарного и экономического ландшафтов на жизнедеятельность 

человека на рубеже исторических эпох. 

Секция 3 Уголовно-исполнительная система Украины и ее роль в развитии правового и 

социального государства. 

Секция 4 Права и свободы человека и гражданина и их защита уголовно-правовыми, уголовно-

исполнительными средствами и системой мер предупреждения преступлений. 

Секция 5 Социально-воспитательная и психологическая работа: теория и практика. 

Секция 6 Проблемы национального и международного права. 

Секция 7 Теоретические и прикладные проблемы управления общественными процессами. 

Секция 8 Психолого-педагогические особенности преподавания иностранных языков. 

Рабочие языки конференции: украинский, английский, русский, немецкий, польский. 

Требуемая информация: 

Для участия в конференции необходимо не позднее 26 марта 2021 года отправить по 

электронной почте на адрес ndcacademy14000@gmail.com заявку и тезисы доклада (образцы 

оформления прилагаются). Название файлов должно соответствовать фамилии и имени участника 

конференции (например: Шевчук_Петр_заявка, Шевчук_Петр_тезисы). 

В связи с ситуацией, вызванной распространением острого респираторного заболевания 

COVID-19 и карантинными ограничениями, конференция может быть проведена заочно, о чем будет 

сообщено участникам конференции на официальном веб-сайте Академии ГПтС. По результатам 

работы конференции будут изданы тезисы докладов. Публикации авторов будут размещены в 

формате PDF в разделе «Издания» на официальном веб-сайте Академии (http://academysps.edu.ua/). 

Организационный взнос не предусмотрен. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

 Тезисы доклада должны быть выполнены на актуальную тему, содержать глубокое и 

оригинальное научное исследование, оформленные в соответствии с нижеприведенными 

требованиями. 

 Объем – 3-5 страниц формата А4, ориентация – книжная. 

 Поля: отступ 1,25 мм; со всех сторон поля – 20 мм. 

 Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5, стиль – Normal. 

 Первая строка – фамилия, имя, отчество автора (авторов) (шрифт полужирный, курсив, 

выровненный по правой стороне). 

http://academysps.edu.ua/


 Следующая строка – ученая степень, ученое звание, должность и место работы автора (авторов) 

(шрифт обычный, выровненный по правой стороне). 

 Далее указывается название доклада с отступом в 1 строку (шрифт полужирный, выравнивание по 

центру, буквы прописные). 

 После названия с абзаца следует текст доклада с отступом в 1 строку (выравнивание по ширине). 

 Ссылки на использованные источники информации оформляются в квадратных скобках по 

образцу: [7, c. 28–32]. 

 В конце текста доклада (с отступом в 1 строку), в случае необходимости, размещают список 

использованных источников, оформленный в соответствии с ГОСТ 8302: 2015. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

 

Шевчук Петр Васильевич, 

кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного, уголовно-

исполнительного права и криминологии 

Академии Государственной пенитенциарной службы 

 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ В УКРАИНЕ 

В НАЧАЛЕ ХХІ ВЕКА 

 

В современный период в Украине состоялся ряд кардинальных общественных изменений, 

нашли отражение в уголовно-исполнительной сфере ... [текст тезисов]. 

 

Список использованных источников 
1. Аверин В. П. Характеристика международных стандартов пенитенциарной системы: 

монография. Харьков: Букинист, 2014. 299 с. 

2. Мамай Г. Ш. Проблемы обеспечения прав осужденных в Украине. Юридический вестник. 

2017. № 6. С. 20–35. 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в международной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы теории и практики в области права, образования, социальных и 

поведенческих наук – 2021» 

Фамилия ______________________________ 

Имя __________________________________ 

Отчество _________________________ 

Место работы________________________ 

Научная степень, ученое звание, должность ____________________ 

Тема доклада _________________________ 

Секция ________________________________ 

Сведения об участии (указать необходимое): 

Личное участие / Не смогу принять личного участия. 

Координаты для контакта: 

Индекс _________ Адрес __________________ 

Тел.: _________________________________ 

Эл. адрес ___________________________ 

Приглашение на имя руководителя учреждения высшего образования (научного учреждения), 

в котором я работаю или учусь___________________ (указать ФИО руководителя и его должность) 

выслать нужно (не нужно) по адресу __________ 

Примечание: 

Получение доклада и заявки на участие должно быть обязательно подтверждено сообщением 

о получении. В случае неполучения такого подтверждения просим обратиться к контактным лицам 

Оргкомитета: 

 

+38(095) 4080572 Михаил Пузырев 

+38(063) 6285383 Максим Сыкал 

С уважением, Оргкомитет 



 

 

MINISTRY OF JUSTICE OF UKRAINE 

ACADEMY OF THE STATE PENITENTIARY SERVICE 

KHMELNYTSKY UNIVERSITY OF MANAGEMENT AND LAW 

NATIONAL UNIVERSITY «ODESSA MARITIME ACADEMY» DANUBE 

INSTITUTE 

SUMY STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY NAMED AFTER 

A.S MAKARENKО 

BARANOVICHI STATE UNIVERSITY 

POLOTSK STATE UNIVERSITY 

KATOWICE SCHOOL OF TECHNOLOGY 

JOHN PAUL II CATHOLIC UNIVERSITY OF LUBLIN 

KOSTANAI ACADEMY OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF 

THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN NAMED AFTER SHRAKBEK 

KABYBAYEV 

 

Dear colleagues! 

 

The Academy of the State Penitentiary Service invites You to take part in the international scientific 

and practical conference “Current issues of theory and practice in the field of law, education, social and 

behavioral sciences – 2021”, which will be  held  on  April 22-23, 2021,  the address  is:  Chernihiv,            

34 Honcha str. 

According to the results of the conference, a collection of conference materials will be published. 

Such plenary sessions and sections are planned for the conference: 

Section 1 Problems of professional training in modern educational discourse. 

Section 2 The influence of socio-humanitarian and economic landscapes on human life at the turn of 

historical epochs. 

Section 3 Criminal and Executive System of Ukraine and its role in building legal and social state. 

Section 4 Human and citizen`s rights and freedoms and their protection by criminal legal, criminal and 

executive means and the system of crimes preventing measures. 

Section 5 Social-educational and psychological work: theory and practice. 

Section 6 Problems of national and international law. 

Section 7 Theoretical and applied problems of social processes management. 

Section 8 Psychological and pedagogical peculiarities of teaching foreign languages. 

Languages of the conference: Ukrainian, English, Russian, German, Polish. 

Required information: 

In order to participate in the conference, please send an application and thesis to the address: 

ndcacademy14000@gmail.com no later than March 26, 2021 (examples are attached). The file name must 

match the surname and the name of a participant of the conference (for example: 

Shevchuk_Petro_application, Shevchuk_Petro_ abstracts). 

According to the spread of COVID-19 acute respiratory disease and quarantine restrictions, the 

conference may be held in absentia, that will be announced to the participants of the conference through the 

information on the official website of the Academy of SPS. Based on the results of the conference, abstracts 

of reports will be posted in PDF format in the “Editions” section on the official website of the Academy 

(http://academysps.edu.ua/). 

Registration fee is not provided. 

REQUIREMENTS FOR THE REPORTS PRESENTATION  

 Thesis of the report should be made on an actual theme, contain a deep and original scientific research, 

made in accordance with the following requirements. 
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