ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ
НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ
ІВАНОВ Олександр
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри правосуддя
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка,
м. Київ, Україна
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В
ПРАВООХОРОННІЙ СФЕРІ
Угода про асоціацію України з ЄС
виступає не тільки одним із міжнародних
юридично зобов’язуючих документів, а й
потужним стимулом для реалізації
необхідних реформ та інституціональних
перетворень. Після використання всіх
національних засобів правового захисту
громадяни мають право звертатися за
захистом своїх прав і свобод у відповідні
міжнародні
судові
установи
або
міжнародні організації, членом яких є
Україна. Крім цього, кожний має право
будь-якими не забороненими законом
засобами захищати свої права і свободи
від
порушення і протиправних
зазіхань [1, с. 72].
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Шановні колеги!
Інформуємо вас, що Національна
академія прокуратури України спільно із
Національною школою суддів України,
Генеральною прокуратурою України,
Державною установою «Центр пробації»
та благодійною організацією «Free zone»
16 квітня
2019 року
проводять
міжнародний круглий стіл «Інститут
пробації в Україні: сучасний стан і
перспективи розвитку».

Робочі мови круглого столу: українська,
англійська.
Заявку, тексти доповідей і повідомлень
просимо надіслати до 2 квітня 2019 року
(включно) в електронному вигляді на електронну
адресу оргкомітету.
Захід відбудеться у Національній академії
прокуратури
України
за
адресою:
вул. Юрія Іллєнка, 81-б, м. Київ, 04050.
Реєстрація учасників розпочинається о 9.15.
Початок заходу о 10.00.

Метою круглого столу є об’єднання
зусиль
науковців
і
практичних
працівників
для
визначення
та
розв’язання
проблемних
питань
застосування інституту пробації в
Україні,
а
також
вироблення
рекомендацій
з
удосконалення
кримінального,
кримінального
процесуального
та
кримінальновиконавчого законодавства.

Тези доповідей учасників круглого столу
буде видано у збірнику матеріалів міжнародного
круглого столу «Інститут пробації в Україні:
сучасний стан і перспективи розвитку».

Для участі в роботі круглого столу
запрошуються представники науковопедагогічного
складу,
студенти,
ад’юнкти
(аспіранти),
докторанти
закладів вищої освіти юридичного
профілю,
працівники
суду,
правоохоронних та інших державних
органів та громадських об’єднань.
Тематичними напрямами роботи
круглого столу є:
– актуальні
питання
застосування
пробації в Україні;
– наглядова пробація: сучасний стан і
перспективи розвитку;
– пенітенціарна пробація – перспективи
розвитку.

Вимоги
до текстів доповідей та повідомлень
Обсяг доповідей – до 10 сторінок,
повідомлень –до 5 сторінок.
Оформлення тексту: формат А4; поля:
верхнє, нижнє, правє, ліве – 2 см; шрифт –
Times New Roman 14; міжрядковий інтервал –
1,5; відступ абзаца – 0,7 см.
Статті (доповіді) мають бути офрмлені
відповідно до зразка.
Cписок використаних джерел (без
повторів) оформлюється в кінці тексту за
назвою «Список використаних джерел» та має
відповідати встановленим вимогам.
У тексті посилання позначаються у
квадратних дужках із вказівкою в них
порядкового номера джерела за списком та
через кому – номера сторінки (сторінок),
наприклад: [5, с. 55].

У тексті не варто використовувати
автоматичні виноски та автоматичну
цифрову нумерацію абзаців, у тому
числі в списку використаних джерел.
Авторам, які не мають наукового
ступеня, необхідно до матеріалів
додати витяг із протоколу засідання
кафедри або рецензію кандидата чи
доктора юридичних наук
Тези доповіді просимо надсилати з
поміткою у темі електронного листа
«круглий_стіл_16_04_2019».
Назва
файлу має відповідати прізвищу
автора, наприклад: Заявка_Іванов;
Тези_Іванов.
Матеріали, які не відповідають
зазначеним вимогам, розглядатися не
будуть.
Участь
у
круглому
столі
безкоштовна. Оплата проживання та
харчування під час круглого столу
здійснюється за рахунок учасників.

