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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Міжнародної науково-практичної конференції
«ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМІРИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»,
19-20 жовтня 2018 року
з нагоди 20-річчя кафедри практичної психології
Напрямки роботи конференції
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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.
Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді.
Кроскультурні комунікації в освіті та академічна мобільність
викладачів і студентів.
До початку роботи конференції
планується видання програми та збірника тез

Обов’язковий організаційний внесок становить – 150 грн.
Участь у конференції засвідчується сертифікатом.
Витрати, пов’язані з проїздом, проживанням та харчуванням,
здійснюються за кошти учасників конференції або організації, яка їх
відрядила.

Для участі у конференції потрібно до 25 вересня 2018 року надіслати на
адресу електронної пошти (psycholkonf2018@gmail.com) такі матеріали:
 заявку на участь у конференції (зразок додається);
 текст тез доповіді;
 скан-копію квитанції про сплату організаційного внеску.
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.
Розміщення: у верхньому правому кутку вказується прізвище та ім’я автора, у
наступному рядку – назву міста, далі – НАЗВА ТЕЗ з вирівнюванням по
центру.
За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей
відповідальність несуть автори публікацій. Оргкомітет залишає за собою
право відхиляти тези, які не відповідають вказаним вимогам і тематиці
конференції.
Адреса оргкомітету: 46018, м. Тернопіль, вул. В.Винниченка, 10, каб.
228, кафедра практичної психології Тернопільського національного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
Реквізити для оплати оргвнеску: грошовий переказ коштів
(організаційний внесок) необхідно здійснити на картковий рахунок
ПриватБанку № 4149499116862754, отримувач – Андрійчук Іванна Петрівна та
надіслати скан-копією квитанції (у підписі файлу вказати прізвище автора).
За більш детальною інформацією просимо звертатись за телефонами:
Чех Марія Володимирівна – тел. 0989244308,
Андрійчук Іванна Петрівна – тел. 0677692228.
З повагою оргкомітет конференції

ЗАЯВКА

на участь у Міжнародній науково-практичній конференції
«ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМІРИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»,
19-20 жовтня 2018 року
Прізвище _____________________________
Ім’я __________________________________
По-батькові ___________________________
Науковий
ступінь_____________________________________________________________
Вчене
звання______________________________________________________________
Посада_____________________________________________________________
Організація
(установа)__________________________________________________________
Адреса для
листування:_________________________________________________________
Телефон мобільний ________________
E-mail _____________________________________
Назва
доповіді____________________________________________________________
___________________________________________________________________
Назва
напряму____________________________________________________________
Планую (необхідне позначити)
Виступити з доповіддю
Подати тези у збірник наукових праць
(заочна участь)
Провести майстер клас
Взяти участь як слухач
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Потреба в технічних засобах (необхідне позначити):
Мультимедійний проектор
Так
Ні
Потреба у бронюванні готелю : так___
ні____
або гуртожитку при Університеті : так___
ні____

