
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

Філософський факультет  

Кафедра психології філософського факультету 

 

Студентське науково-практичне товариство психологів ЛНУ ім. І. Франка 

16-17 травня 2019 року 

запрошує на XVI науково-практичну конференцію 

«ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ» 

 
Шановні студенти, аспіранти та молоді вчені! Запрошуємо Вас взяти участь у 

конференції «Психологічні проблеми сучасності», яка відбудеться в рамках щорічної 

наукової конференції «Дні науки філософського факультету 2019» у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка. 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 Питання загальної психології в історичному контексті. 

 Особистість та суспільство: виклики та актуальні проблеми соціальної 

психології. 

 Організаційна психологія / психологія управління: психологічні аспекти 

управління та професійної взаємодії. 

 Вікова психологія / психологія навчання та педагогічної взаємодії. 

 Теоретичні та прикладні аспекти клінічної психології та психології здоров’я. 

 Психологія консультування та психотерапія. 

 Проблеми сучасної політичної психології. 

 

Планується видання спільних тез учасників конференції у формі електронного 

збірника. 

 

Для того, щоб взяти участь у щорічній науковій конференції просимо:  

 заповнити гугл-форму до 7 ТРАВНЯ 2019 РОКУ за посиланням 

https://forms.gle/N7HkZAqfhY2n8Lq69 

 внести організаційний внесок у розмірі 70 грн, картка – 4149 4391 0269 4027 

(Ожайська С). Підтвердження про внесення внеску прохання надсилати на електронну 

адресу snpt07@gmail.com, із зазначеною темою «внесок_Прізвище».   

 

Повна інформації та програма Конференції буде надіслана на електронну пошту 

учасника, після затвердження його Оргкомітетом Конференції. Оргкомітет залишає за собою 

право відбору матеріалів для друку. 

Зверніть увагу! Оплату за проїзд, харчування та проживання учасники здійснюють 

самостійно. 

 

За матеріалами конференції буде видано електронний збірник тез доповідей 

учасників. Прохання подавати ТЕЗИ, із рецензіями до них, У ФОРМАТІ WORD (.doc, .docx) 

на участь до 22 ТРАВНЯ 2019 р. (включно) на електронну скриньку Конференції: 

dni_nauky2019@ukr.net 

 

Тези (обсяг до 2 стор. формату А4, кегль 14, шрифт Times New Roman, міжрядковий 

інтервал – одинарний, посилання – в квадратних дужках після цитування). У тезах студентів 

та аспірантів необхідно вказати ПІБ та вчене звання наукового керівника, його від скановану 

або друковану рекомендацію (до 500 знаків у довільному форматі) з відсканованим 

підписом. Зразок оформлення тез дивіться у кінці документу. 

Назви документів повинні містити прізвище автора та тип документу, наприклад: 

Panchenko_tezy.docx, Panchenko_zayavka.docx. 

https://forms.gle/N7HkZAqfhY2n8Lq69
mailto:snpt07@gmail.com
mailto:dni_nauky2019@ukr.net


 

ОБОВ’ЯЗКОВА СТРУКТУРА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 

1. Назва доповіді (Caps lock жирним, вирівнювання по центру). 

2. ПІП всіх авторів (курсив жирний, вирівнювання зліва). 

3. Повна назва навчального закладу, де виконувалась робота (вирівнювання по 

центру). 

4. Факультет, кафедра (вирівнювання по центру). 

5. Науковий керівник: науковий ступінь та вчене звання, прізвище та ініціали 

(вирівнювання по центру). 

6. Тези (вирівнювання по ширині, абзац 1,25 см). 

7. Список використаної літератури (не більше 3-х позицій). 

 

ЗРАЗОК 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

Панченко Олена Вікторівна 

Львівський національний університет імені І. Я. Франка 

Філософський факультет, кафедра психології 

Науковий керівник: д. психол. н., проф. Іваненко І. І. 

 

Текст тез Текст тез Текст тез Текст тез Текст тез Текст тез Текст тез Текст тез Текст 

тез Текст тез Текст тез Текст тез Текст тез [1, с.43] Текст тез … 

Література: 

1. 

 

УВАГА! Відповідальність за зміст тексту тез несуть автори. Оргкомітет приймає до 

друку тези на основі рекомендації наукового керівника. Тези, які не відповідатимуть 

вимогам до оформлення та тематиці конференції, та/або надіслані після закінчення терміну 

прийому матеріалів, оргкомітет не розглядатиме. 

 

Запрошуємо до участі та співпраці! 

 

 


