
Орієнтований план роботи 

Круглого столу 
 

28 жовтня 2016 року 

12.30–13.00 – Реєстрація учасників 

круглого столу. 

13.00 – Відкриття круглого столу. 

13.00–15.30 – Виступи та 

обговорення. 

15.30–15.45 – Підбиття підсумків 

роботи круглого столу. 

NOTE BENE (НЕОБХІДНО 

ПАМЯТАТИ) 

1. Усі витрати, пов’язані з 

перебуванням на засіданні круглого 

столу «Проблеми та перспективи 

спеціальної підготовки правоохо-

ронних органів України» (проїзд, 

проживання, харчування тощо) 

оплачується учасниками за власний 

рахунок, або за рахунок сторони, 

що їх відряджає. 

2. Планується видання електрон-

ного збірника матеріалів круглого 

столу.  

Територіальне розташування 

Усі основні заходи круглого 

столу будуть проведені в 

Інституті кримінально-

виконавчої служби України, 

який розташований за адресою: 

м. Київ, вул. Колекторна, 4  

(М Бориспільська). 

N.B. У випадку, коли після 

надіслання заявки виявиться, що 

Ваша участь у роботі круглого 

столу з тих чи інших причин є 

неможливою, просимо Вас 

завчасно повідомити 

Оргкомітет!!! 
 

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ 

02121, м. Київ, вул. Колекторна, 

4, Інститут кримінально-

виконавчої служби 

(067-9646354) Сушков Олег 

Олександрович – завідувач 

кафедри вогневої та спеціальної 

фізичної підготовки ІКВС. 

Електронна адреса: 

alesya.trigub.76@mail.ru 

Державна кримінально-

виконавча служба України 

Інститут кримінально-

виконавчої служби 

 

 

 

Круглий стіл 

«Проблеми та перспективи 

спеціальної підготовки 

правоохоронних органів 

України» 

З виданням електронного 

збірника матеріалів 

28 жовтня 2016 року 

КИЇВ  

mailto:alesya.trigub.76@mail.ru


Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

круглого столу  

«ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

УКРАЇНИ»,  

який відбудеться 28 жовтня 2016 року в 

Інституті кримінально-виконавчої служби 

за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, 4 

Круглий стіл присвячений  

питанням: 

Вогневої, тактико-спеціальної та 

спеціальної фізичної підготовки 

правоохоронних органів України. 

Робочі мови: 

українська, російська, англійська 

Для участі в засіданні круглого столу 

необхідно до 15 жовтня 2016 року 

(включно) надіслати: 

1) Електронний варіант доповіді; 

2) Електронний варіант заявки. 

 

Електронна адреса: 

alesya.trigub.76@mail.ru 
 

Тел.:(067)964-63-54 

Сушков Олег Олександрович 

 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ 
Заявка на участь у круглому столі 

«Проблеми та перспективи спеціальної 

підготовки правоохоронних органів України» 

Прізвище ______________________________ 

Ім’я ___________________________________ 

По батькові ____________________________ 

Місце роботи та посада _________________ 

_______________________________________

_______________________________________                                                                  

Тема доповіді __________________________ 

_______________________________________ 

Відомості про приїзд: 

Особиста участь / Не зможу взяти 

особистої участі 

Координати для контакту: 

Індекс_____ Адреса _____________________ 

Тел. моб.:______________________________ 

Факс: _________________________________ 

Ел. адреса: _____________________________ 

Запрошення на ім’я керівника мого ВНЗ 

(наукової установи)______________________ 

(вказати ПІБ керівника та його посаду) 

вислати потрібно (не потрібно) за адресою: 

_____________________________________ 

 

Вимоги до електронного варіанту 

доповіді та заявки на участь 
- Назва файлу повинна відповідати 

прізвищу та імені учасника читань 

латинецею. 

- Текст виконаний в Microsoft Word. 

Примітка: електронні варіанти тез 

доповіді, заявки на участь повинні бути 

обов’язково підтверджені нашим 

повідомленням про отримання. 

 

 

 

Вимоги до оформлення доповідей 
 

 Доповідь повинна бути виконана на 
актуальну тему, містити глибоке 
наукове дослідження, грамотно 
написана і актуально оформлена. 

 Обсяг – 2-3 сторінки за форматом 
сторінки А4, орієнтація – книжкова. 

 Поля: верх, низ, ліве та праве – 20 мм. 
 Шрифт  - Times New Roman, кегль – 

14, міжрядковий інтервал – 1, стиль – 
Normal. 

 Перший рядок – (шрифт напівжирний 
курсив, вирівняний по правій стороні) 
науковий ступінь, вчене звання, посада 
та місце роботи автора. 

 Наступний абзац – (шрифт 
напівжирний усі прописні, вирівняний 
по центру) назва доповіді. 

 Далі йде текст доповіді, вирівняний по 
ширині (абзац 10 мм). 

 Виноски не застосовувати. 
 Наприкінці тез доповіді, за 

необхідності, розміщують список 
використаних джерел. 
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ 

ДОПОВІДІ 
 

Іванов А. А., 
кандидат юридичних 
наук, доцент, доцент 
кафедри кримінально-
виконавчого права  
Інституту кримінально-
виконавчої служби 

 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
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