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Шановні колеги! 

Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

 

 

«СУЧАСНІ СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ 

КООРДИНАТИ РОЗВИТКУ ДИТИНИ», 

 

 

яка відбудеться 19-20 квітня 2018 року 

на базі Тернопільського національного педагогічного університету  

імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, вул. Кривоноса, 2) 

 

До участі запрошуються психологи, педагоги, практичні психологи, 

науковці, теоретики та практики для обговорення широкого кола актуальних 

питань, пов’язаних із психологією розвитку та формування особистості дітей 

дошкільного, молодшого шкільного віку, підлітків та юнаків: 

 імплементація основних положень закону «Про освіту» в навчально-

виховний процес школи та дошкільних навчальних закладів; 

 антропологія дитинства, поняття «дитинство» у міждисциплінарних 

гуманітарних дослідженнях; 

 субкультура дитинства як особливий простір самореалізації дитини; 

 можливості нового інформаційного середовища у соціалізації та освіті 

дітей; 

 розвиток дитини у сучасному полікультурному середовищі; 

 особливості взаємодії дитини з Інтернет- та медіа-простором; 

 вплив використання електронних пристроїв на закономірності розвитку 

психіки та формування особистості дитини, на картину світу дитини ХХІ 

століття; 

 сучасні виклики школі, сім’ї та системі суспільних інститутів в контексті 

змін соціопростору розвитку дитини. 

 

 

Програма конференції передбачає пленарне засідання, роботу секцій, 

презентацію авторських шкіл, відкриті лекції провідних науковців, навчальні 

семінари, творчі майстерні, майстер-класи, роботу круглих столів. 

 

 

 



Програмний комітет конференції 
Буяк Б.Б., д.філос.н., професор, проректор з наукової роботи Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; 

Чайка В.М., д.пед.н., професор, декан факультету педагогіки і психології 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; 

Кікінежді О.М., д.психол.н., професор, завідувач кафедри психології Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; 

Янкович О.І., д.пед.н., професор, завідувач кафедри педагогіки і методики початкової 

та дошкільної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка; 

Орап М.О., д.психол.н., доцент, професор кафедри психології Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

 

Секції конференції: 

1. Культурно-історичний феномен дитинства.  

2. Виховання та навчання дитини у контексті імплементації закону «Про 

освіту». 

3. Психолого-педагогічні аспекти формування особистості дитини у 

сучасному соціокультурному просторі. 

4. Дитина та Інтернет: психологія змін. 

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

Початок роботи конференції: 19 квітня о 10 год. 

 

Тези, заявку на участь у конференції та скан-копію квитанції про оплату 

необхідно подати до 15 березня 2018 року на адресу: orap2003@ukr.net 

 

Організаційний внесок за участь у конференції (кава-брейк, канцелярське 

приладдя) та публікацію тез доповідей у збірнику матеріалів конференції 

становить 200 гривень. Оплата здійснюється на картку Приватбанку 5168 7573 

1374  4072 на ім’я Орап Марини Олегівни. 

Довідки за телефоном: 067 747 27 54 (Орап Марина Олегівна) та електронною 

адресою:  orap2003@ukr.net 

 

Усі учасники конференції отримають збірник тез конференції та сертифікат про 

участь. 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей, поданих до збірника матеріалів 

конференції : 

1. Тези подаються і публікуються двома мовами: українською (російською) та 

англійською. 

2. Обсяг тез – 2-3 сторінки формату А4, шрифт Times New Roman №14, 

міжрядковий інтервал 1,5; всі поля 20 мм. Абзацний відступ – 1,25мм. 

3.Прізвище та імя автора розміщуються у правій половині аркуша над тезами. 

Нижче, під ініціалами вчене звання, посада, назва установи, місто, країна, 
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електронна адреса автора або одного із співавторів. Нижче – назва тез великими 

літерами. Далі – текст тез, вирівнювання по ширині тексту. Літературу в кінці 

тез подавати не потрібно! Можна зробити посилання по тексту в круглих 

дужках, наприклад: (Сидоренко, 2012), (Сидоренко, 2015: 53). 

4. Тези (двома мовами) – окремим файлом, заявка на участь у конференції – 

окремим файлом та скан-копія квитанції про сплату оргвнеску (окремим 

файлом) надсилаються на адресу: orap2003@ukr.net 

 

 

ЗАЯВКА 

учасника конференції   

«СУЧАСНІ СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ 

КООРДИНАТИ РОЗВИТКУ ДИТИНИ» 

Прізвище, ім’я, по-батькові  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Місце роботи, посада  

Поштова адреса   

Телефон  

E-mail  

Форма участі у конференції (очна, 

заочна) 

 

Повна назва доповіді   

Секція конференції  

Потреба у проживанні (так, ні)  

Дата приїзду  

Дата від’їзду   

 

 
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Сидоренко Андрій Петрович 

кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри психології  

Тернопільського національного 
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 педагогічного університету  

імені Володимира Гнатюка, 

Тернопіль, Україна 

sudorenko@ukr.net 

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Текст тез…… текст тез (мовою оригіналу) 
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