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Шановні колеги! 

Оргкомітет запрошує науковців, викладачів вищих і середніх закладів освіти, 

практичних психологів, працівників системи освіти, аспірантів, здобувачів, студентів 

психологічних спеціальностей взяти участь у роботі Всеукраїнської науково - практичної 

конференції  "Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінг", яка 

відбудеться 8-9 квітня 2021 року на базі Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Мета конференції – залучення спеціалістів у сфері практичної психології до 

обговорення та розв’язання актуальних проблем формування особистості засобами еко-

тренінгу. 

Напрями роботи конференції: 

• Сучасні тренінгові технології. 

• Психологічні особливості та технології розвитку особистості. 

• Формування еко - свідомості особистості. 

•           Екологічна психологія: сьогодення та перспективи розвитку. 

• Корекційно - відновлююча та розвивальна робота практичного психолога у 

закладах освіти та на виробництві. 

Форми роботи 

• Доповіді (до 15 хв.), повідомлення (до 5 хв.) та їх обговорення. 

• Планується проведення «майстер-класів»,  презентації практичних форм роботи. 

 

Матеріали конференції будуть опубліковані у електронному збірнику після 

проведення заходу та сертифікат (електронний варіант, 12 год.) 

 

Вимоги до оформлення  матеріалів 

• матеріали тез подаються у вигляді комп'ютерного файлу в редакторі текстів WORD 

для Windows (тип шрифту – Times New Roman; кегль – 14);  

• обсяг тез 2– 5 сторінки друкованого тексту, без нумерації сторінок;  

• формат А4;  

• міжрядковий інтервал – 1,5;  

• всі поля – 20 мм. 

Порядок розміщення матеріалу: 

1. Справа малими літерами, напівжирним кресленням, курсивом друкуються 

прізвище, ім’я, по-батькові автора(ів), нижче – назва закладу, місто; 



2.  Наступний рядок, через 1,5 інтервали, посередині, великими літерами, 

напівжирним кресленням друкується назва тез. 

3. Пропускається 1 рядок і з абзацу друкується основний текст. 

4. Перелік використаних джерел, на які посилається автор, набирається у кінці 

основного тексту в порядку цитування. Список використаних джерел починається 

підзаголовком «Література» (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, ДСТУ:2015). 

 

Зразок: 

Петренко Ганна Василівна 

Уманський державний педагогічний  

університет імені Павла Тичини,  

м. Умань 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПСИХОЛОГА У ДИТЯЧОМУ САДКУ (ГРУПА З 

ІНКЛЮЗИВНИМ НАВЧАННЯМ) 

 

ТЕКСТ 

Література 

 

Робочі мови конференції – українська, російська. 

Вартість публікацій у електронному збірнику – 35 грн. за одну сторінку.  

Умови участі у семінарі: 

Для участі у конференції необхідно до 29 березня 2021 року подати до оргкомітету 

такі матеріали: 

• заявку (зразок додається); 

• текст матеріалів у електронному варіанті;  

• оплату за публікування матеріалів. 

Матеріали тез, заявку про участь та відскановану копію квитанції про поштовий 

переказ грошей надсилати на електронну адресу –  perepeluk17@gmail.com. 

Грошові перекази надсилати з поміткою: на семінар Перепелюк Тетяні Дмитрівні  

(картка Приватбанку к приміткою «Оплата за тези від…» при підтвердженні прийняття 

тез до друку 5168742727291159). 

Контактні телефони: 

093 – 111 – 06 – 43 (Перепелюк Тетяна Дмитрівна) 

093 – 872 - 97- 50 (Ольховецький Сергій Миколайович) 

096 - 818 - 50 - 61 ( Харченко Надія Анатоліївна) 

Місце проведення: 20308, вул. Садова 28, м. Умань, Черкаська обл. Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини (новий корпус), кафедра психології (каб. 

317)  

Початок роботи конференції – 11год. 

Заявка учасника 

Прізвище, ім'я, по батькові 

автора_____________________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене 

звання_______________________________________________________ 



Місце роботи, посада 

_______________________________________________________________ 

Назва матеріалів 

___________________________________________________________________ 

Напрям роботи конференції 

____________________________________________________________ 

Форма участі у роботі конференції (вказати необхідне): виступити з доповіддю,  

взяти участь як слухач,  публікація 

матеріалів___________________________________________ 

Адреса 

___________________________________________________________________________ 

Телефон, електронна  

пошта_________________________________________________________ 

 

 


