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І М жнародний пен тенц арний
форум «Пен тенц арна система
у глобальному вим р »
29–30 жовтня 2021 року
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

м. Рівне, Україна

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі І Міжнародного
пенітенціарного форуму «Пенітенціарна система у глобальному
вимірі», який відбудеться 29–30 жовтня 2021 року у місті Рівне.
До роботи у форумі запрошуються представники Міністерства
юстиці України, Ради Національної безпеки та оборони України,
народні депутати України, авторитетні вітчизняні експерти,
юристи, відомі науковці закладів вищої освіти і науково-дослідних
установ, судді, адвокати, фахівці інших державних інституцій і
громадських організацій.

НАПРЯМИ РОБОТИ ФОРУМУ:
Актуальні проблеми виконання і відбування кримінальних
покарань в місцях несвободи України.
Актуальні проблеми функціонування інституту пробаці в Україні.
Актуальні проблеми протиді та запобігання злочинності в місцях
несвободи України.

МОДЕРАТОРИ ФОРУМУ:
Богатирьов Іван Григорович – доктор юридичних наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України (місто Рівне).
Боровик Андрій Володимирович – кандидат юридичних наук,
доцент (місто Рівне).
Мови форуму: українська, білоруська, російська, польська, англійська.
Форми участі: очна, заочна.
Адреса проведення форуму: м. Рівне, вул. Дем'янчука, 4 (1 навчальний
корпус, 5 поверх - юридичний факультет).
Про дистанційну або персональну участь у роботі форуму інформувати
оргкомітет на електронну адресу forum@megu.rovno.ua шляхом зазначення
відповідної інформаці у заявці.

ЗАПРОШЕНІ НАУКОВЦІ:
Головкін Богдан Миколайович – доктор юридичних наук, професор, членкореспондент НАПрН України (місто Харків);
Гумін Олексій Михайлович – доктор юридичних наук, професор (місто
Львів);
Коваленко Валентин Васильович – доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України (місто Київ);
Колб Олександр Григорович – доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України (місто Луцьк);
Пузирьов Михайло Сергійович – доктор юридичних наук (місто Чернігів);
Шкута Олег Олегович – доктор юридичних наук, професор (місто Херсон);
Скаков Айдаркан Байдекович – доктор юридичних наук, професор,
почесний працівник освіти Казахстану (місто Костанай, Республіка
Казахстан);
Джамадзе Теймураз Григорович – доктор юридичних наук, професор
(місто Тбілісі, Грузія);
Шабанов Вячеслав Борисович – доктор юридичних наук, професор (місто
Мінськ, Республіка Білорусь).

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ФОРУМУ:
29 жовтня 2021 року
09:00-10:00 – реєстрація учасників
10:00-10:30 – відкриття та привітання учасників форуму
10:30-10:45 – загальне фотографування
10:45-13:00 – продовження роботи форуму
13:00-14:30 – обід
14:30-15:30 – продовження роботи форуму
15:30-16:00 – кава-брейк
16:00 – відвідування Рівненського академічного музичнодраматичного театру
30 жовтня 2021 року
09:00-10:00 – реєстрація учасників
10:00-11:00 – відкриття Науково-криміналістичного центру
юридичного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного
університету імені академіка Степана Дем’янчука
11:00-13:00 – продовження роботи форуму
13:00-14:30 – обід
14:30-15:30 – підбиття підсумків роботи форуму і схвалення проєкту
резолюці пенітенціарного форуму

Усі витрати, пов’язані з перебуванням на форумі (проїзд, проживання,
харчування) оплачуються учасниками форуму за власний рахунок або за рахунок
сторони, що їх відряджає.
Сторона, яка приймає, може забезпечити зустріч учасників і бронювання місць у
готелі. Про потребу в цьому просимо завчасно інформувати модераторів заходу.
Подані матеріали буде опубліковано в авторській редакці до початку роботи
форуму. Відповідальність за зміст тез виступів несуть автори.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:
Для участі у форумі необхідно надіслати оргкомітету до 6 жовтня 2021 р.
(включно) на електронну скриньку forum@megu.rovno.ua, обов'язково
зазначивши у темі листа «ПЕНІТЕНЦІАРНИЙ ФОРУМ», такі документи:
тези доповіді (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно
до прізвища та ініціалів учасника форуму та має містити у другій частині слово
«тези» (наприклад, Іваненко С. М._тези);
відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного
внеску (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до
прізвища та ініціалів учасника форуму та має містити у другій частині слово
«квитанція» (наприклад, Іваненко С. М._квитанція);
заявку на участь у форумі (назва файлу має бути підписана українською
мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника форуму та має містити у
другій частині слово «заявка» (наприклад, Іваненко С. М._заявка).

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:
Організаційний внесок за участь у форумі складає 200 грн. Оргвнесок слід
перераховувати за наступними банківськими реквізитами:
Найменування організаці : ТОВ «Видавничий дiм «Гельветика»
Код отримувача: 38044877
Назва банку: Херсонська фiлiя АТ КБ "Приватбанк"
Рахунок отримувача: 26001052224933
Рахунок в форматі IBAN: UA473524790000026001052224933
Валюта: UAH
Код Банку (МФО): 352479
Призначення платежу: Оплата організаційного внеску ПІБ (автора).
Учасники з інших країн з питань оплати участі у форумі мають звернутися до
оргкомітету.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ:
1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника (повністю)
2. Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (у разі його наявності)
3. Місце роботи (навчання)
4. Контактний телефон
5. E-mail
6. Поштова адреса для направлення збірника матеріалів форуму (у разі заочної або
дистанційної форми участі)
7. Форма участі (очна, заочна)

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:
Обсяг – від 2 до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for
Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007; шрифт – Times New Roman, розмір – 14;
міжрядковий інтервал – 1,5; абз. відступ – 1,25 см; поля – 2 см.
Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрям роботи форуму
відповідно до тематики тез доповіді (наприклад, Напрям 1. Актуальні проблеми
виконання і відбування кримінальних покарань в місцях несвободи України); назва
тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт –
напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, місце
роботи (навчання); місто, в якому знаходиться учбовий заклад, країна; текст.
Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою
«Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в
них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки
(сторінок), наприклад: [1, с. 45].

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:
Напрям 1. Актуальні проблеми виконання і відбування кримінальних покарань в місцях
несвободи України
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