
 

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ 

СЛУЖБИ 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

Академія Державної пенітенціарної служби запрошує курсантів, студентів, 

слухачів, молодих дослідників, науково-педагогічних та наукових працівників взяти 

участь у VIIІ заочній науково-практичній конференції «Кримінально-виконавча 

система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави», яка відбудеться              

26 листопада 2021 року. 

 

Мета конференції: 

– висвітлення проблемних питань пов’язаних з реформуванням кримінально-

виконавчої системи України й професійною підготовкою пенітенціарного персоналу та 

шляхів їх вирішення. 

 

Робота конференції планується за такими тематичними напрямами: 

– соціальні, економічні та історико-культурні передумови реформування 

кримінально-виконавчої системи України; 

– зарубіжний досвід і міжнародні стандарти у сфері виконання кримінальних 

покарань та пробації як правові орієнтири реформування кримінально-виконавчої системи 

України у ХХІ ст.; 

– актуальні питання кримінального, кримінально-виконавчого права та 

кримінології; 

– роль галузевої юридичної науки в розбудові правової та соціальної Української 

держави; 

– підвищення професійної компетентності пенітенціарного персоналу як 

передумова дотримання прав людини у правовій та соціальній державі; 

– психолого-педагогічний супровід процесу виправлення та ресоціалізації 

засуджених; 

– інтерактивні технології у професійній підготовці пенітенціарного персоналу. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

Відповідальні особи оргкомітету конференції: 

+38(063)6238579 Єрмак Олексій Вікторович 

+38(063)6395653 Квітка Аліна Сергіївна 

+38(099)0371134 Шмельова Римма Ігорівна 

Інформація для учасників конференції: 

Для участі в конференції необхідно не пізніше 18 листопада 2021 року надіслати 

(подати) до оргкомітету електронний варіант тез доповіді (надаються електронною 

поштою за адресою: ndcacademy14000@gmail.com). Просимо зазначити в темі листа 

назву конференції. 

Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

 Тези доповіді повинні бути виконані на актуальну тему, містити результати наукового 

дослідження, грамотно написані й оформлені відповідно до вимог. 
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 Обсяг – 3–5 сторінок формату А4, орієнтація – книжкова. 

 Поля: відступ 1,25 см; усі береги – 2 см. 

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

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

вирівняний по правому боку). 

 Другий рядок – для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників: 

науковий ступінь, наукове звання автора, місце роботи; для курсантів/студентів/слухачів: 

курс навчання, назва закладу вищої освіти (шрифт звичайний, вирівняний по правому 

боку). 

 Назва доповіді – з відступом в 1 рядок (шрифт напівжирний, великими літерами, 

вирівняний по центру). 

 Далі йде текст доповіді, вирівняний по ширині, без відступу від назви. 

 Посилання на використані інформаційні джерела оформлюються у квадратних дужках. 

 Наприкінці тексту доповіді без відступу від тексту розміщується список використаних 

джерел, оформлений відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015. 

 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 

Чувік Тетяна Миколаївна, 

слухач 6-го  курсу Академії Державної 

пенітенціарної служби 

 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ СИСТЕМИ 

ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ 

Сучасний етап розвитку України як правової держави характеризується 

поступальними тенденціями у реформуванні ключових соціально-правових інституцій…  
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Примітка: 
Одержання тез доповіді та прийняття до публікації повинно бути обов’язково 

підтверджено повідомленням оргкомітету про отримання. У випадку неодержання такого 
підтвердження просимо звернутися до контактних осіб оргкомітету.  

Статті, оформлені з порушенням вищезазначених вимог, а також принципів академічної 
доброчесності, оргкомітетом не прийматимуться. 


