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Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
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19-20 жовтня 2018 року
з нагоди 20-річчя кафедри практичної психології
Напрямки роботи конференції
Аксіологічні чинники розвитку сучасної освіти в Україні.
Психолого-педагогічні засади реформування середньої освіти.
Психологічне забезпечення інклюзивної освіти в Україні.
Професійно-особистісне становлення фахівця в контексті
гуманітаризації вищої освіти.
5. Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді.
6. Кроскультурні комунікації в освіті та академічна мобільність
викладачів і студентів.
1.
2.
3.
4.

До початку роботи конференції
планується видання програми та збірника тез
Вимоги до оформлення тез: обсяг – 3-4 сторінки формату А4, документ
Word (розширення doc), шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14,
міжрядковий інтервал – 1,5, усі поля – по 2 см., відступ абзацу – 1,25 см.
Необхідні реквізити: у верхньому правому кутку вказується прізвище та ім’я
автора. У наступному рядку – назву міста. Далі – НАЗВА ТЕЗ з вирівнюванням
по центру.
Тези та заявку на участь (прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь,
наукове звання, тему доповіді, місце навчання/роботи, адресу для листування,
телефон, e-mail) просимо надсилати до 20 вересня 2018 р. на адресу
оргкомітету: 46018, м. Тернопіль, вул. В.Винниченка, 10, каб. 228, кафедра

практичної психології Тернопільського
університету імені Володимира Гнатюка.

національного

педагогічного

Тези доповідей надсилати українською або англійською мовою на
електронну адресу: psycholkonf2018@gmail.com
Телефон для довідок: 0989244308 Марія Володимирівна.
Оргвнесок за видавничі витрати – 150 грн.
Заявка
Прізвище _____________________________
Ім’я __________________________________
По-батькові ___________________________
Науковий ступінь_______________________________________________________________
Вчене звання___________________________________________________________________
Посада_________________________________________________________________________
Організація (установа)___________________________________________________________
Адреса для листування:__________________________________________________________
Телефон мобільний /домашній ________________
E-mail _____________________________________
Назва
доповіді_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Назва
напрямку__________________________________________________________________
Планую (необхідне позначити)
Виступити з доповіддю
Подати тези у збірник наукових праць (заочна
участь)

Так
Так

Ні
Ні

Потреба в технічних засобах (необхідне позначити):
Мультимедійний проектор
Так

Ні

Потреба у бронюванні готелю : так___
ні____

