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Шановні колеги! 
Запрошуємо науковців, викладачів вищих і середніх навчальних закладів, 

практичних психологів, аспірантів і студентів психологічних спеціальностей 
прийняти участь у 

 
ІІІ Всеукраїнській науковій Інтернет-конференції  

"Проблеми та перспективи розвитку  
практичної психології в Україні", 

 
  що відбудеться 23-24 жовтня 2014 року в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини 
 

Напрями роботи конференції: 
1. Теоретико-методологічні основи практичної психології. 
2. Особливості діяльності психологічної служби системи освіти. 
3. Актуальні проблеми психологічних досліджень. 
4. Новітні технології у психологічній практиці. 
5. Професійне становлення практичного психолога. 

 



 
Для участі у конференції необхідно до 15 жовтня 2014 року подати до 
оргкомітету такі матеріали: 
 заявку (зразок додається); 
 текст доповіді в електронному варіанті; 
 оплату за публікування матеріалів. 

 
При оформленні матеріалів просимо враховувати наступні вимоги: 
 матеріали тез подаються у вигляді комп'ютерного файлу в редакторі 

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

 обсяг тез 2-3 сторінки друкованого тексту, без нумерації сторінок;  
 формат А4;  
 міжрядковий інтервал – 1,5;  
 поля: ліве, нижнє, верхнє, праве – 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. Через 1 рядок, посередині великими літерами, напівжирним 
накресленням друкується назва тез. 

3. Пропускається 1 рядок і з абзацу друкується основний текст. 
4. Список використаних джерел, на які посилається автор, набирається у 

кінці основного тексту. Бібліографічні джерела наводяться у алфавітному 
порядку.  
 

Зразок: 
Сидоренко Ніна Іванівна 

Уманський державний педагогічний  
університет імені Павла Тичини,  

м. Умань 
 

КОРЕКЦІЯ ТРИВОЖНОСТІ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ 
 

Текст тез 
 

Список використаних джерел 
 
 
Робочі мови конференції: українська, російська. 

 



 
Матеріали конференції будуть розміщені на WEB – ресурсі 
(http://psychologia.at.ua/load). 
За матеріалами Інтернет-конференції планується видання збірника. 
Оплата публікації – з розрахунку 20 гривень за одну друковану сторінку. 
 
Матеріали конференції, відомості про авторів та копію про оплату публікації 
надсилати на електронну адресу: grineva-n@mail.ru 

 
Грошові перекази надсилати за адресою: 

20308, м. Умань 8, Черкаська обл., поштове відділення № 308 з поміткою: на 
конференцію Мазур Ользі Юріївні 

 
Контактні телефони: 063-578-74-30 (Гриньова Наталія В’ячеславівна) 
      096-129-77-80 (Мазур Ольга Юріївна) 
                                        096-703-32-58 (Філатова Тетяна Сергіївна) 

 
 

Заявка учасника 

Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________________ 
Науковий ступінь, вчене звання __________________________________________________ 
Місце роботи, посада (для студентів прізвище наукового 
керівника)____________________________________________________________________ 
Назва матеріалів доповіді _______________________________________________________ 
Напрям роботи конференції _____________________________________________________ 
Адреса _______________________________________________________________________ 
Телефон, електронна  пошта____________________________________________________ 


