МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Соціально-психологічний факультет, кафедра психології, логопедії та інклюзивної освіти
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА,
факультет психології,
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.
К.Д.УШИНСЬКОГО» М. ОДЕСА, факультет дошкільної педагогіки та психології
УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ, факультет спеціальної та дошкільної освіти, факультет
соціальної та психологічної освіти
УНІВЕРСИТЕТ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В ПЕРЕЯСЛАВІ, факультет педагогічної
освіти, менеджменту і мистецтва
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА, факультет педагогіки і психології
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА, факультет психології,
соціальної роботи та спеціальної освіти
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській студентській інтернет-конференції
«Актуальні проблеми сучасної психологічної науки: виклики сучасності», яка відбудеться
10 жовтня 2022 року» на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Мета конференції: осмислення актуальних науково-дослідницьких та практичних
психологічних проблем крізь призму актуальних проблем воєнного часу, трансформаційних
суспільних змін, соціальних та епідеміологічних викликів, залучення здобувачів закладів вищої
освіти, фахівців-практиків, аспірантів, до наукової дискусії, стимулювання та підтримка науки в
Україні, розвиток наукової співпраці, формування психологічної стійкості в часі війни.
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Чинники психічного здоров’я у воєнний час.
2. Соціально-психологічні аспекти психічного та особистісного розвитку на різних
онтогенетичних етапах.
3. Теоретичні та прикладні аспекти сучасних психологічних розвідок.
4. Професійні психологічні компетенції фахівців сучасності.
5. Психолого-педагогічні диспозиції освітнього процесу.
6. Актуальні проблеми інклюзивної освіти.
7. Психологічні проблеми спеціальної освіти у закладах дошкільної, загальної середньої
та вищої освіти.
8. Психосоцальна підтримка у воєнний час.
Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.
За результатами інтернет-конференції кожен учасник отримає сертифікат участі, збірник
наукових праць (за матеріалами конференції) у електронному PDF-форматі. Збірник наукових
праць буде розміщений в електронній бібліотеці ЖДУ ім. І. Франка (http://eprints.zu.edu.ua/).
Тези будуть опубліковані БЕЗКОШТОВНО.
Форма участі: дистанційна.
УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:
До 1 жовтня 2022 року надіслати електронною поштою на адресу lorabutuzova@gmail.com:
• заявку на участь у конференції відповідно до зразка вказаного нижче. Назва файлу
кирилицею Прізвище_заявка.
• Тези. Назва файлу кирилицею Прізвище_тези.
•
Примітка: надсилаючи матеріали електронною поштою, у темі листа
обов’язково вказуйте: заявка на конференцію та прізвище.

Координаторrf конференції:
Бутузова Лариса Петрівна - 0672618764 – кандидат психологічних наук, доцент
кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, lorabutuzova@gmail.com
ЗАЯВКА І ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА
Прізвище, ім’я, по-батькові автора(ів)
Авт.1
Авт.2
Місце навчання (роботи), (факультет,
Авт.1
курс)/посада (з повною назвою установи та
Авт.2
структурного підрозділу)
Прізвище, ім’я, по-батькові наукового
керівника, науковий ступень, вчене звання (для
здобувачів вищої освіти)
Місце роботи, посада (з повною назвою установи
та структурного підрозділу)
Телефон, е-mail

E-mail для листування
Тема доповіді, назва тез
Тематичний напрям

Авт.1
Авт.2
Керівник

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
• Технічні вимоги:
− обсяг – до 3 сторінок (включаючи таблиці, рисунки та літературу);
− формат А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows;
− гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 14, інтервал – 1;
− абзацний відступ – 1,25 см;
− всі поля – 2 см.
• Структура тез має відповідати додатку А чи Б:
− напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді (наприклад, Напрям 1. Теоретичні
та прикладні аспекти сучасних психологічних розвідок),
− прізвище, ім’я, по батькові автора (ів) (шрифт – напівжирний, вирівнювання по правому
краю);
− науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада (шрифт – звисайний, вирівнювання
по правому краю);
− місце навчання (роботи) (шрифт – курсивом, вирівнювання по правому краю);
− місто, країна (шрифт курсивом, вирівнювання по правому краю);
− назва тез (великі літери, шрифт – НАПІВЖИРНИЙ, вирівнювання по центру);
− текст;
− використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під заголовком
«Література» (шрифт – звичайний, вирівнювання по центру). Літературні джерела подаються
за алфавітом відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015. У тексті виноски позначаються
квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому
– номера сторінки, наприклад: [1, с. 45].
Примітка! Оргкомітет залишає за собою право не друкувати матеріали, якщо вони не
відповідають вимогам або тематиці конференції, стандартам якості наукової роботи та
академічної доброчесності.
Збірник матеріалів конференції та сертифікат участі будуть надіслані учасникам
конференції впродовж двох місяців після проведення конференції на вказану у заявці
електронну адресу.

Додаток А
Зразок оформлення тез доповіді (у співавторстві)

Напрям 4. Психолого-педагогічні диспозиції освітнього процесу.
Сидорчук Катерина Анатоліївна
кандидатка психологічних наук, доцентка,
доценка кафедри загальної психології
Мартиненко Ігор Романович
здобувач магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 053
«Психологія»
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
м. Київ, Україна
ЧИННИКИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ
Текст
Література:
1. Бриндіков Ю. Л. Шляхи подолання посттравматичного стресового розладу
у військовослужбовців: соціально-психологічні аспекти. Актуальні проблеми
психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН
України. Київ; Ніжин: ПП Лисенко, 2016. Том ІХ. Вип. 8. С. 72–82.
Додаток Б
Зразок оформлення тез доповіді для здобувачів вищої освіти
Напрям 2. Соціально-психологічні аспекти психічного та особистісного
розвитку на різних онтогенетичних етапах.
Петрук Дарина Василівна
здобувачка магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 053
«Психологія»
Науковий керівник:
Іванов В.В., кандидат психологічних наук, доцента,
доцент кафедри дошкільної педагогіки та психології
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д.
Ушинського
м. Одеса, Україна
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО
ІНТЕЛЕКТУ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
Текст

Література:
1. Орбан-Лембрик Л. Е. Вікова психологія. К.: Академвидав, 2003. 448 с.
ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!

