
 

 

 

 

 

 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Оргкомітет запрошує прийняти участь у 

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції  

учнівської молоді, студентів, магістрів, аспірантів, молодих учених та науковців 

«Актуальні проблеми сучасної психології: шляхи становлення особистості»  

 

що відбудеться 14-15-16 травня 2020 року  

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

ІІ Міжнародної науково-практичної офлайн-онлайн 

конференції учнівської молоді, студентів, магістрів, аспірантів,  

молодих учених та науковців 

«Актуальні проблеми сучасної психології: 

 шляхи становлення особистості – 2020» 
 

Оргкомітет запрошує учнівську молодь, бакалаврів, магістрів, аспірантів, молодих 

учених та науковців взяти участь у Міжнародній науково-практичній офлайн-

онлайн конференції «Актуальні проблеми сучасної психології: шляхи становлення 

особистості – 2020», що є проектом з річним циклом онлайн-офлайн роботи. Пленарне 

засідання та робота стаціонарних секцій конференції відбудеться 14-15-16 травня 2020 

року на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди» (вул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький, 

Україна).  

 

КОНФЕРЕНЦІЯ ПЕРЕДБАЧАЄ РОБОТУ ЗА НАСТУПНИМИ 

ТЕМАТИЧНИМИ НАПРЯМАМИ: 

1. Актуальні питання практичної психології 

2. Сучасні технології актуалізації ресурсів особистості 

3. Актуальні проблеми особистісного зростання підлітків в умовах сьогодення 

4. Cучасні інновації у професійній освіті студентської молоді 

5. Інноваційні психолого-педагогічні технології у дошкільній освіті 

6. Психолого-педагогічні аспекти сучасної освіти у початковій школі 

7. Психологічний супровід інклюзивного середовища 

8. Арт-терапевтичні психотехнології розвитку особистості 

9. Психологічний супровід процесу впровадження СТЕМ-освіти 

10. Мистецькі освітньо-оздоровчі технології  



11. Психологічні аспекти менеджменту освіти 

 

МАРКЕРИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

І. Прийом тез відбувається у три етапи: 

 – І етап – 1 жовтня 2019 року-31грудня 2019 року (по закінченню відповідного етапу 

формується перелік авторів, що подали заявки та матеріали, авторам видаються 

інформаційні повідомлення про те, що вони подали матеріали до редакції, матеріали 

розміщуються на сайті організатора у розділі І етап Міжнародної науково-практичної 

офлайн-онлайн конференції учнівської молоді, студентів, магістрів, аспірантів, молодих 

учених та науковців «Актуальні проблеми сучасної психології: шляхи становлення 

особистості – 2020»). 

– ІІ етап – 1 січня 2020 року-31 березень 2020 року (по закінченню відповідного етапу 

формується перелік авторів, що подали заявки та матеріали, авторам видаються 

інформаційні повідомлення про те, що вони подали матеріали до редакції, матеріали 

розміщуються на сайті організатора у розділі ІІ етап Міжнародної науково-практичної 

офлайн-онлайн конференції учнівської молоді, студентів, магістрів, аспірантів, молодих 

учених та науковців «Актуальні проблеми сучасної психології: шляхи становлення 

особистості – 2020»). 

 – ІІІ етап – 1 квітня 2020 року-12 травня 2020року (по закінченню відповідного етапу 

формується перелік авторів, що подали заявки та матеріали, авторам видаються 

інформаційні повідомлення про те, що вони подали матеріали до редакції, матеріали 

розміщюються на сайті організатора у розділі ІІІ етап Міжнародної науково-практичної 

офлайн-онлайн конференції учнівської молоді, студентів, магістрів, аспірантів, молодих 

учених та науковців «Актуальні проблеми сучасної психології: шляхи становлення 

особистості – 2020»). 

ІІ. Пленарне засідання та робота стаціонарних секцій конференції відбудеться 14-15-16 

травня 2020 року. 

ІІІ. Організаційні роботи з питань підготовки електронної версії збірника матеріалів 

конференції та розсилка авторам буде здійснено з 10 червня 2020 року по 15 червня 

2020 року. 

Робоча мова конференції: мови всіх народів 

Матеріали конференції будуть представлені на сайті організатора: https://phdpu.edu.ua 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

1. Файл має бути названий за прізвищем автора. 

2. Документ повинен бути виконаний у форматі MSWord. 

3. Текстовий редактор: поля з усіх боків по 20 мм, шрифт Times New Roman, 

кегль 14, інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 мм. В тексті необхідно 

використовувати лапки лише такого зразку: « », тире –. Не допускається тире з 

Інтернету —. Дозволяється використання фото, таблиць, графіків. 

4. Структура статті: 

https://phdpu.edu.ua/


 перший рядок зліва – напівжирним УДК; 

 через рядок праворуч – напівжирним ім’я та прізвище автора; 

 нижче курсивом без скорочень назва установи, факультет, група, ПІП 

наукового керівника, наук. звання, посада, місце роботи ; 

 по центру великими літерами напівжирним шифром НАЗВА СТАТТІ; 

 через рядок курсивом анотація (2–3 речення), ключові слова (3 –5слів); 

 далі викладається текст статті. 

5. Обов’язково при оформленні статей зазначайте у такій послідовності: 

анотація, ключові слова, актуальність теми дослідження, мета статті, виклад основного 

матеріалу, висновки та перспективи дослідження, список використаної літератури. 

6. Список використаної літератури повинен бути оформлений відповідно до 

існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: Національний стандарт України 

ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічні посилання. Загальні 

положення та правила складання»). З інформацією ознайомтеся за посиланням: 

http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/DSTU_8302-2015.pdf 

Зразок оформлення літератури 

Книги: 

Корольчук М. С. Крайнюк В. М. Теорія і практика професійно-психологічного відбору. 

Київ: Ніка-Центр, 2012. 532 с. 

Матеріали конференції: 

Максименко С. Д. Психічний розвиток і навчання: підходи до проблеми. Актуальні 

проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: Тези VІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції (Кам’янець-Подільський, 23 квітня 2015 р.) / Відп. ред. 

С. Д. Максименко, Л. А. Онуфрієва; Кам’янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Кам’янець-

Подільський : ФОП Дегтяр А.Ю., 2015. С. 276. 

 

Дисертація: 

Волченко О.М. Формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних 

мов у вищих педагогічних навчальних закладах : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Київ, 

2011. 264 с. 

Автореферат дисертації: 

Фуцан І.О. Теорія і методика комп’ютерного тестування успішності навчання (на 

матеріалах мед. навчальних закладів) : автореф. дис. … д-ра. пед. наук : 13.00.01. Київ, 

2014. 50 с. 

7. Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком: [7, с. 123], де 

7 – це номер джерела за списком використаних джерел, а 123 – сторінка. Посилання на 

декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1; 4; 8] або [2, с. 32; 9, с. 48; 11, с. 

257].  

8. Статті, повинні бути ретельно вичитані та відредаговані, не містити 

плагіату, орфографічних, пунктуаційних і стилістичних помилок! 

9. Обсяг статті 8 сторінок.  

Зразок оформлення статті подано нижче (Додаток 1).  

10. Назва файла статті повинна відповідати прізвищу автора. Наприклад: 

Іванов_стаття, Іванов_заявка. 

11. Статті повинні бути ретельно перевірені науковим керівником.  

http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/DSTU_8302-2015.pdf


12. Статтю та заявку (Додаток 2) необхідно подавати за вказаною 

електронною адресою у вказані періоди: men.prakt.ps@gmail.com 

Враховуючи свободу наукової творчості, редколегія приймає до друку публікації 

та статті авторів, думки яких не в усьому розділяє. Відповідальність за грамотність, 

автентичність цитат, правильність фактів і посилань, достовірність матеріалів 

несуть автори публікацій та їх наукові керівники. Редакційна колегія залишає за собою 

право редагувати і скорочувати текст. У разі значних розходжень тез із 

рекомендаціями оргкомітет залишає за собою право відхилення публікації. 

Кожен учасник отримає БЕЗКОШТОВНУ електронну версію збірника статей 

конференції через місяць після дати проведення офлайн зустрічі на Міжнародній 

науково-практичній офлайн-онлайн конференції учнівської молоді, студентів, 

аспірантів молодих учених та науковців «Актуальні проблеми сучасної психології: 

шляхи становлення особистості – 2020»). 

 

Контакти для довідок: 
Кузьменко Тетяна Миколаївна, 063-135-57-65 

Кириченко Тетяна Василівна, 066-503-63-80 

 

Додаток 1 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

 
УДК 159.98: 378.4 

Іванна Іванова 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький  ДПУ імені Григорія Сковороди», 

педагогічний факультет, група ПО –21 

м. Переяслав-Хмельницький, Україна 

E-meil … 

 

АРТ-ТЕРАПЕВТИЧІ ЗАСОБИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ ПРОЯВІВ 

ЕМОЦІЙНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ У КЛІЄНТІВ 

 

У статті висвітлено питання використання арт-терапевтичного інструментарію – 

метафоричних асоціативних зображень у процесі психокорекції клієнтів… 

Ключові слова: психокорекція, засоби психокорекції, емоційна нестабільність клієнта, арт-

терапевтичний інструментарій, метафоричні асоціативні зображення, психотехніки. 

Актуальність теми дослідження.  

Мета статті. 

Виклад основного матеріалу. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 

Список використаної літератури 

(подається в алфавітному порядку) 

 

Додаток 2 

 

ЗАЯВКАУЧАСНИКА 

ПІП автора статті: 

Місце навчання/роботи, посада, наук. ступінь, вчене звання; для 

студентів/аспірантів назва факультету, кафедри, курс, шифр групи та спеціальності 



ПІП наукового керівника: вчена ступінь, посада, місце роботи (для авторів без 

наукового ступеня): 

E-mail: 

Контактний телефон (бажано мобільний): 

Назва статті: 

Напрям конференції, що цікавить:  

 


