
 

 

 

Громадська організація  

«Південно-східна українська 

асоціація практичних психологів 

та арт-терапевтів»  
 

 

ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція 
 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРИКЛАДНІ  

ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

НАУКИ» 
 

 

 

з виданням збірника матеріалів 
 

 

 

 

 

29-30 листопада 2017 р., 
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Мета конференції – пошук рішень 

з актуальних практичних та прикладних 

проблем сучасної педагогічної та 

психологічної наук, встановлення 

контактів між вченими різних країн, 

обмін науковими результатами і 

дослідницьким досвідом.  

Запрошуємо взяти участь у 

міжнародній науково-практичній 

конференції вчених, аспірантів, 

студентів та представників освітянської 

спільноти. 

 

Головні напрями конференції: 

Секція 1. Загальна психологія та 

психологія особистості. 

Секція 2. Психологія управління та 

організаційна психологія. 

Секція 3. Педагогічна та корекційна 

психологія. 

Секція 4. Педагогічна майстерність 

та професійний саморозвиток 

педагога: проблеми й перспективи 

розвитку. 

Секція 5. Історія психології. 

Секція 6. Психологічні аспекти 

міжетнічних і міжкультурних відносин. 

Секція 7. Актуальні питання розвитку 

сучасної арт-терапії. 

Секція 8. Сучасні форми 

психокорекційної роботи з різними 

віковими категоріями. 

Секція 9. Специфіка психологічної 

реабілітації постраждалих в АТО та їх 

сімей. 

Секція 10. Загальна педагогіка. 

Секція 11. Сучасні технології в 

педагогічній науці. 

Секція 12. Теорія та методологія 

додаткової освіти. 
Секція 13. Перехід до 

багаторівневої вищої освіти: проблеми і 

перспективи. 

Секція 14. Управління системою 

вищої освіти в умовах модернізації. 

 

Офіційні мови конференції: 

українська, російська, польська та 

англійська. 

 

Форма участі: заочна; збірник тез 

конференції буде надісланий 

учасникам конференції на поштову 

адресу, вказану у заявці, протягом 

місяця після проведення конференції.  
 

Збірнику наукових праць за 

матеріалами наукової конференції 

присвоюється відповідні бібліотечні 

індекси УДК. 
 

Вимоги до тез доповідей:  

  Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у 

текстовому редакторі Microsoft Word у 

вигляді файлу з розширенням *.doc; 

шрифт – Times New Roman, розмір – 14;  

1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 

10 мм; поля – 20 мм. 

  Послідовність розміщення 

матеріалів у тезах доповіді: напрямок 

конференції відповідно до тематики тез 

доповіді, прізвище та ініціали автора (ів) 

(шрифт – напівжирний курсив); вчене  

звання, посада, місце роботи 

(навчання); місто, в якому його 

розташовано, держава (шрифт – 



курсив), електронна пошта; назва статті 

(великі літери, шрифт – напівжирний); 

текст. 
 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

Секція 5. Історія психології. 
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СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ 

  Сторінки не нумеруються. 

  Назва файлу має бути підписана 

відповідно до прізвища та ініціалів 

учасника конференції (наприклад, 

Іванов І.І.) 

  Використана література 

оформлюється в кінці тексту під назвою 

«Література:». У тексті посилання 

позначаються квадратними дужками із 

вказівкою в них порядкового номера 

джерела за списком та через кому – 

номера сторінки (сторінок), наприклад: 

[2, с. 291].  

 

ТЕЗИ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ 

ВКАЗАНИМ ВИМОГАМ ОФОРМЛЕННЯ ДО 

РОЗГЛЯДУ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ. 
 

УВАГА!!! З метою відшкодування 

організаційних, видавничих, 

поліграфічних витрат та витрат за 

пересилання збірника матеріалів 

авторам, необхідно сплатити 

організаційний внесок у розмірі 120 грн. 

за одну публікацію. Кількість публікацій 

від одного автора не обмежується. У 

разі відсутності необхідності 

друкованого збірника, оргвнесок за 

участь в конференції та електронний 

збірник складає 80 грн. 

 

ЗНИЖКИ!!! Всі зареєстровані члени 

ГО «Південно-східна українська 

асоціація практичних психологів та 

арт-терапевтів» мають постійну знижку 

10% на всі конференції, колективні 

монографії та наукові збірники ГО. 

 

Для участі у конференції 

необхідно до 28 листопада 2017 року 

сплатити організаційний внесок та 

надіслати на електрону адресу 

appapsyxology@gmail.com: 

1. Тези доповіді на українській, 

російській, польській чи англійській мові. 

2. Відскановану (сфотографовану) 

квитанцію про сплату організаційного 

внеску (назва файлу має бути 

підписана відповідно до прізвища та 

ініціалів учасника конференції). 

 

ПРИ СПЛАТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 

ВНЕСКУ НЕОБХІДНО ОБОВ’ЯЗКОВО 

ВКАЗАТИ ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО БАТЬКОВІ 

УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ.  

 

 

 

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ  

ДЛЯ СПЛАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ: 

Банк одержувача: ПАТ КБ "ПриватБанк" 

Рахунок одержувача: 26003055740207 

Одержувач: ПІВДЕННО-СХІДНА 

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАКТИЧНИХ 

ПСИХОЛОГІВ ТА АРТ-ТЕРАПЕВТІВ 

Призначення платежу: участь в 

конференції П.І.Б. 

 

Сплату організаційного внеску 

можна зробити у відділенні будь-якого 

банку в Україні або через Інтернет у разі 

наявності у Вас електронного доступу 

до Ваших банківських рахунків.  

 

Учасники з Росії та країн СНД 

здійснюють оплату в розмірі 6 доларів 

США (350 рублів) або 4 долари США 

(250 рублів) у разі надсилання 

електронного збірника).  

 

За більш детальною інформацією 

звертайтеся до організаційного комітету 

конференції. 

 

Оргкомітет конференції: 

ГО «Південно-східна українська 

асоціація практичних психологів та 

арт-терапевтів». 

Офіційна сторінка на Facebook: 

https://www.facebook.com/appa.org.ua 

Е-mail: appapsyxology@gmail.com 

Контактний телефон: 0507611879; 

0677124508 (Богдан Марина Сергіївна) 
 


