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ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

 

ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ НА ТЕМУ: «АКТУАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ НАПРЯМКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ» 

м. Дніпро, 16 червня 2021 року 

 

До участі у засіданні круглого столу запрошуються 

наукові та науково-педагогічні працівники, представники психологічних 

служб закладів вищої освіти, фахової передвищої освіти, наукових установ, 

громадські організації за напрямом діяльності 

 

Інформація про захід 

 

Організатором круглого столу «Актуальні проблеми психологічної 

роботи в закладах вищої освіти» є Вищий навчальний приватний заклад 

«Дніпровський гуманітарний університет» та співорганізатори 

Український центр науково-методичний центр практичної психології і 

соціальної роботи НАПН України, Громадська організація «Асоціація 

психологів вищої школи України», кафедра психології Навчально-наукового 

інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

 

Інформація про участь 

 

Учасникам необхідно до 01 червня 2021 року заповнити реєстраційну 

картку учасника за посиланням 

https://docs.google.com/forms/d/18bXfJY0j3Zi7Rp3LV8EvMoyIJe7fwc_MXcrdb

kN6he8/edit та надіслати тези доповіді в електронному вигляді на електронну 

адресу ztolerantnost@gmail.com. 

Отримання оргкомітетом матеріалів для участі у засіданні круглого 

столу має бути підтверджено нашим повідомленням на зазначену Вами 

електронну адресу. 

 

Робочі мови заходу: українська, англійська. 

Форма участі: заочна, онлайн. 

Початок засідання: о 10:00. 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/18bXfJY0j3Zi7Rp3LV8EvMoyIJe7fwc_MXcrdbkN6he8/edit
https://docs.google.com/forms/d/18bXfJY0j3Zi7Rp3LV8EvMoyIJe7fwc_MXcrdbkN6he8/edit
mailto:ztolerantnost@gmail.com
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Основні тематичні напрями: 

 

1.  Проблемні питання адаптації здобувачів вищої освіти в умовах 

дистанційного навчання. 

2. Порушення ієрархії в системі «викладач – здобувач». 

3. Психологічна служба закладів вищої освіти: досвід роботи та 

перспективи. 

 

Вимоги до оформлення тез доповіді 

 

 Обсяг тез до 5-ти сторінок у форматі сторінки А4, орієнтація – 

книжкова. 

 Поля: верхнє, нижнє і праве – 15 мм, ліве – 20 мм. 

 Шрифт Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. 

 Послідовність розміщення елементів тез:  

• перший рядок – назва напряму;  

• другий рядок – прізвище, ім’я, по батькові автора(шрифт 

напівжирний курсив, вирівняний по центру); 

• третій рядок – (шрифт курсив, вирівняний по центру) науковий 

ступінь, вчене звання, посада, навчальний заклад; 

• наступний абзац – назва доповіді (шрифт напівжирний всі прописні, 

вирівняний по центру); 

• далі йде текст тез, вирівняний по ширині; 

• джерела та література (нумерація позицій автоматична). Список 

джерел та літератури оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила 

складання». 

Посилання оформлюються в квадратних дужках із зазначенням 

порядкового номера джерела за списком, а через кому номер сторінки, 

наприклад: [5, c. 57–61]. 

Назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника 

конференції (наприклад, Іванов_тези.doc). 

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право часткового 

редагування матеріалу, який виконаний або оформлений з порушення 

зазначених вище вимог. 

 

Приклад оформлення 

 

Іванов Сергій Васильович, 

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології ВНПЗ 
«Дніпровський гуманітарний університет» 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОГО 

САМОВИЗНАЧЕННЯ 

Психологічний аспект професійного самовизначення людини пов’язаний з 

установленням меж її професійної придатності. Під цим терміном у 

психології розуміють вірогідну характеристику, яка відображає можливості 

конкретної людини до оволодіння певною професійною діяльністю [34, с.35]. 

 

Список використаних джерел: 

1. Власова О.І. Педагогічна психологія : навч. Посіб. Київ : Либідь, 

2005. 400 с 

Збірник матеріалів засідання круглого столу буде направлений на 

електронну адресу, вказану у заявці, в електронному вигляді у форматі pdf. 

по закінченні заходу. 

 

Контакти 

 

Вищий навчальний приватний заклад «Дніпровський гуманітарний 

університет» 

49033, м. Дніпро, вул. Єрмолової, 35. 

Для довідок з питань форуму Ви можете звертатись до:  

Вікторія КОРСУНСЬКА +38 (067) 633 39 74 

Надія ГАРЕЦЬ +38 (063) 990 87 97 

e-mail: ztolerantnost@gmail.com 

 

Заздалегідь вдячні за Вашу участь! 
 

mailto:ztolerantnost@gmail.com
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РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА 

ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ» 

 

 

 

Прізвище  

Ім’я   

По батькові  

Науковий ступінь  

Учене звання  

Посада  

Місце роботи: 

(без скорочень) 

 

Контактні 

телефони 

E-mail 

 

 

 

Тема доповіді 

 

 


