МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ

Шановні колеги!
Академія Державної пенітенціарної служби запрошує до участі у ІІ міжнародній науковопрактичній конференції «Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи», яка
відбудеться 04 листопада 2022 року онлайн з використанням платформи ZOOM.
У рамках конференції планується пленарне засідання та робота секцій:
Секція 1
Виклики для суб’єктів підприємницької діяльності у зв’язку з воєнним станом в Україні.
Секція 2
Стратегії розвитку професійної компетентності в українському та світовому освітньому
просторі.
Секція 3
Актуальні проблеми використання результатів психологічних досліджень: особистості,
групи, колективу.
Секція 4
Міжнародно-правові засади захисту прав людини в сучасних умовах.
Секція 5
Актуальні проблеми галузевої освіти та науки в контексті євроінтеграції.
Секція 6
Проблеми реалізації кримінальної відповідальності в умовах воєнного стану.
Секція 7
Інформаційні технології та їх вплив на розвиток особистості: погляд в минуле та
майбутнє.
Секція 8
Соціально-виховна та психологічна робота: теорія і практика.
Секція 9
Соціально-філософські проблеми в сучасному суспільному вимірі.
Секція 10 Формування мотивації у здобувачів вищої освіти до здорового способу життя.
Секція 11 Психолого-педагогічні особливості викладання іноземних мов.
Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, польська.
Інформація для учасників конференції:
Для участі в конференції необхідно не пізніше 30 вересня 2022 року надіслати електронною
поштою на адресу conference.adpts@gmail.com ЗАЯВКУ ТА ТЕЗИ ДОПОВІДІ (відповідно до
встановлених вимог щодо оформлення тез доповіді за ЗРАЗКОМ нижче). Назва файлів повинна
відповідати прізвищу та імені учасника конференції (наприклад: Шевчук_Петро_заявка,
Шевчук_Петро_тези). Просимо Вас перевірити, чи містить лист ці два файли).
За результатами роботи конференції буде виданий збірник матеріалів конференції у форматі
PDF в розділі «Видання» на офіційному веб-сайті Академії (http://academysps.edu.ua/) та сертифікат
учасника конференції.
Організаційний внесок не передбачений.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ
➢ 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: з усіх сторін поля – 20 мм; абзац 1,25 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,
вирівнювання вмісту за правим краєм).
➢ Наступний рядок – науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи автора (авторів) (шрифт
звичайний, вирівнювання вмісту за правим краєм).
➢ Далі зазначається назва доповіді з відступом в 1 рядок (шрифт жирний, вирівнювання по центру,
регістр - усі великі).
➢ Після назви, з абзацу йде текст доповіді з відступом в 1 рядок (вирівняний по ширині).
➢ Наприкінці тексту доповіді (з відступом в 1 рядок), у разі потреби, розміщують список
використаних джерел, оформлений відповідно до ДСТУ 8302:2015 (за зразком: [7, c. 28-32]).
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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 доповіді].
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ЗРАЗОК ЗАЯВКИ
(Заповнюється на кожного автора окремо)
ЗАЯВКА
на участь у ІІ міжнародній науково-практичній конференції
«Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи»
Прізвище _______________________________________________________________
Ім’я ____________________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________________
Місце роботи/навчання ____________________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання, посада ______________________________________
Тема доповіді ____________________________________________________________
Секція __________________________________________________________________
Відомості про участь (виділити необхідне):
Виступ на конференції / Участь в конференції без виступу / Тільки публікація тез доповіді
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 електронною адресою _________________________
Примітка:
Одержання доповіді та заявки на участь повинно бути обов’язково підтверджено
повідомленням про отримання та з зазначенням недоліків для доопрацювання в разі потреби. У
випадку неодержання такого підтвердження у строк до 3 днів просимо звернутися до контактних осіб
Оргкомітету:
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