
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ» 

(м. Дніпро, 28 жовтня 2021 року) 

 

До участі у Міжнародній науково-практичній конференції запрошуються 

наукові та науково-педагогічні працівники, представники психологічних 

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

громадські організації за напрямом діяльності 

 

Інформація про захід 
 

Організатором міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми сучасної психології» є Вищий навчальний приватний 

заклад «Дніпровський гуманітарний університет»  

 

Інформація про участь 

 

Учасникам необхідно до 25 жовтня 2021 року заповнити реєстраційну 

картку учасника за посиланням 

https://docs.google.com/forms/d/1AwmPwmmucswusCjbtBxwabx4ggh9Tz8gWux

xxGLViag/edit та надіслати тези доповіді в електронному вигляді на 

електронну адресу ztolerantnost@gmail.com. 

У зв’язку з поширенням на території України коронавірусної інфекції 

(COVID-19) та з метою безпеки учасників заходу Міжнародна науково-

практична конференція буде проведена у дистанційному форматі.  

Отримання оргкомітетом матеріалів для участі у Міжнародній науково-

практичній конференції має бути підтверджено нашим повідомленням на 

зазначену Вами електронну адресу. 

Програма заходу та посилання на конференцію у Zoom будуть 

надіслані учасникам на електронну адресу після реєстрації.  

 

Робочі мови заходу: українська, англійська. 

Форма участі: заочна, онлайн. 

Початок конференції: о 10:00. 

 

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

безкоштовна. 

 

Основні тематичні напрями: 

 

1.  Сучасні дослідження в експериментальній психології. 

2. Математичне моделювання психічних процесів. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1AwmPwmmucswusCjbtBxwabx4ggh9Tz8gWuxxxGLViag/edit
https://docs.google.com/forms/d/1AwmPwmmucswusCjbtBxwabx4ggh9Tz8gWuxxxGLViag/edit
mailto:ztolerantnost@gmail.com


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 у 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» 

 

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 Міжнародної науково-практичної конференції буде 

направлений на електронну адресу, вказану у заявці, в електронному вигляді 

у форматі pdf. 

 

Контакти 

 

Вищий навчальний приватний заклад «Дніпровський гуманітарний 

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

 

Для довідок з питань форуму Ви можете звертатись до:  

Людмила ПРІСНЯКОВА +38 (093) 144 53 58 

Вікторія КОРСУНСЬКА +38 (067) 633 39 74 

e-mail: ztolerantnost@gmail.com 

 

 

Запрошуємо Вас до участі! 
 

mailto:ztolerantnost@gmail.com

