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Шановні колеги!  

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ, 

яка відбудеться 20-21 травня 2014 року  

в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Місце та роль психолога в сучасному освітньому просторі.  
2. Сучасні проблеми психології навчання та виховання. 
3. Актуальні проблеми психології особистості та індивідуальності. 
4. Психологічні засади індивідуально-професійного розвитку майбутніх практичних 

психологів.  
5. Психологічні проблеми експертизи і проектування освітнього середовища 

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, докторанти, практичні 
фахівці та всі зацікавлені особи. Програма конференції передбачає пленарне засідання, роботу секцій, 
проведення майстер-класів та тренінгів, екскурсію до Національного дендрологічного парку України 
«Софіївка». 

Форми участі у конференції: 

 публікація матеріалів; 
 публікація матеріалів + усна доповідь; 
 майстер-клас (на запропоновану Вами тему); 
 усна доповідь; 
 участь без доповіді та публікації. 

Календар конференції: 
 Прийом заявок, матеріалів, оплата публікацій – до 20 квітня 2014 р. 
 Повідомлення про участь в конференції – до 15 травня 2014 р. 
 Реєстрація учасників конференції – 20 травня 2014 р. (з 9.00 до 10.00 год. за адресою м. 

Умань, вул.. Садова, 28, фойє нового корпусу УДПУ імені Павла Тичини) 
 Відкриття конференції – 20 травня 2014 р. о 10.00 год. 

 
Видання програми та збірника публікацій заплановано до початку конференції. Учасники 

отримають збірник під час роботи конференції особисто чи поштою після її завершення. Учасникам, 



які не мають наукового ступеня, потрібно надіслати витяг із протоколу кафедри про рекомендацію 
статті до друку або рецензію наукового керівника.  

Заявку на участь та/або статтю для публікації у збірнику публікацій конференції потрібно 
надіслати на електронну адресу організаційного комітету: sunny_town@mail.ru до 20 квітня 2014 
року. Оргкомітет залишає за собою право на відхилення статей, якщо вони не відповідають вимогам 
або не підтверджено оплату їх публікації. Після прийняття матеріалів слід надіслати кошти за 
публікацію статті у збірнику на номер карти Приватбанку 6762 4683 0776 (на ім’я Чудаєвої Наталії 
Володимирівни). Вартість однієї сторінки – 20 грн. Організаційний внесок (100 грн.) учасники 
сплачують під час реєстрації на конференцію. 

Правила оформлення статті:  

1.Згідно з Постановою Президії ВАК України від 15.01.2003р. «Про підвищення вимог до 
фахових видань, внесених до переліку ВАК України» до друку приймаються лише наукові статті, де 
присутні такі необхідні елементи: постановка проблем у загальному вигляді та її зв'язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;  формулювання цілей статті 
(постановка завдань); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку. Стаття повинна відповідати тематиці збірника і сучасному стану науки.  

2. У правому верхньому кутку першої сторінки статті розміщується ім’я та прізвище автора, 
науковий ступінь, посада, повна назва установи, де працює автор, у лівому  - код Універсальної 
Десяткової Класифікації (УДК). На початку статті подається короткий виклад її змісту (анотація) з 
вказаним ПІП автора та ключові слова відповідно до тематики трьома мовами – українською, 
російською та англійською. У тексті статті мають бути посилання на використані джерела із 
зазначенням у квадратних дужках порядкового номера і сторінки цитованого джерела (наприклад [3, 
с.15]). Бібліографічний список: Література  – і далі нумерований в алфавітному порядку перелік 
використаних джерел.  Обсяг статті – 6-12 сторінок. Стандарти – кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 
1,5, абзацний відступ – 1, поля – верхнє, нижнє – 2,5 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см, шрифт – Тimes 
New Roman. 

Адреса оргкомітету: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, вул. 
Садова, 28, каб. № 317 (кафедра психології),  м. Умань, Черкаська область,  Україна, 20300 

Телефони для довідок: 0938163175 (Чудаєва Наталія Володимирівна), 0939259020 (Шеленкова 
Наталя Леонідівна). E-mail: sunny_town@mail.ru  

ЗАЯВКА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Прізвище, ім’я, по-батькові 
Контактні телефон (моб., роб., дом.) 
E-mail 
Повна адреса для листування 
Місто 
Організація (повна назва) 
Підрозділ (факультет, кафедра, лабораторія тощо) 
Посада 
Вчений ступінь 
Вчене звання 
Форма доповіді (пленарна, секційна, дистанційна) 
Назва доповіді українською мовою 
Напрям конференції 
Необхідні технічні засоби 
Дата приїзду та від’їзду (або прочерк, якщо не приїдете) 
Потреба у проживанні 
 


