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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
Шановні колеги! 

Науковці, докторанти, аспіранти, студенти, соціальні працівники, психологи-практики, 

педагоги-практики! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Міжнародної науково-практичної конференції, 

присвяченої 20-річчю заснування факультету психології, педагогіки та соціальної 

роботи 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ТА 

СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ» 
5 листопада 2019 року 

 

Основні тематичні напрями роботи конференції: 

1. Аксіологічні засади освіти. 

2. Інклюзивне суспільство: виклики сьогодення. 

3. Проблеми розвитку особистості. 

4. Психологічні вектори розвитку гуманітарної педагогіки. 

 

Робоча мова конференції: українська, англійська, польська. 

Адреса проведення конференції: Дрогобицький державний педагогічний університет імені 

Івана Франка (факультет психології, педагогіки та соціальної роботи), 82 100, м. Дрогобич, вул. Лесі 

Українки, 46. 

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових тез. Вимоги до оформлення 

містяться в додатку 2.  
Матеріали із виявленими фактами плагіату, порушенням правил вимог оформлення до друку не 

прийматимуться 
 

Порядок подання матеріалів та фінансові умови участі у конференції 

Для участі в роботі конференції необхідно надіслати до 25 жовтня 2019 року (включно) в 

оргкомітет на ел. пошту alla_revt@ukr.net (вказавши тему повідомлення «Міжнародна конференція»): 

1) Заявку учасника (додаток 1);  

2) матеріали публікації (додаток 2); 

3) відскановану електронну копію підтвердження сплати. 

Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника, наприклад: Петренко_Заявка, Петренко_ 

Стаття, Петренко_Сплата 

Фінансові умови участі передбачають паперовий варіант програми та збірника наукових праць –

150 грн. (оргвнесок +тези). 

Оплата здійснюється на номер картки одержувача Ревть Алла Борисівна (Ощадбанк): 

5167490069440338 або на банківський рахунок за реквізитами: АТ «Ощадбанк», МФО 325796, № 

рахунку 26204000427531. 
 

Чекаємо на Вашу участь! 
 

Координатори конференції: 

+380971901044 – Дудник Надія Зеновіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної 

педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

+380969286858 – Ревть Алла Борисівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

педагогіки та корекційної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 



Додаток 1 

 
Заявка учасника  

Міжнародної науково-практичної конференції 

 «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ» 

1. Прізвище, ім’я, по батькові 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи 
3. Контактні телефони  

4. e-mail  

5. Секція 

6. Тема виступу (тез)  

7. Потреба у поселенні (так/ні) 

8. Участь (очна/заочна)  

9. Необхідність у запрошенні (так/ні)  

10. Адреса «Нової пошти» для пересилання матеріалів конференції 

 

Додаток 2 

 
Вимоги до написання та оформлення тез 

− По центру – ім’я та прізвище автора, країна; шрифт TimesNewRoman 14.  

− Нижче, через один інтервал, назва тез доповіді посередині рядка (прописними літерами, 
шрифт TimesNewRoman № 14, жирний).  

− Через один інтервал текст статті, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, 
поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт TimesNewRoman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.  

− Далі, через один інтервал, література (не більше п’яти джерел за алфавітом). У тексті 
виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за 
списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].  

− Обсяг тексту: 2 сторінки. 

− Вимоги до тексту: 

− актуальність проблеми (до 100 слів); 

− виклад основного матеріалу; 

− висновки та перспективи подальших досліджень з даної проблеми; 

− список літератури. 
 

 

Зразок оформлення публікації 

 

Василь Петренко, Україна 

 

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

ДОШКІЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
 

Текст  
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