
Шановне наукове товариство! 

До участі в регіональному науковому 

семінарі, присвяченому дню психолога 

«Видатні постаті психології: історія, 

сучасність та перспективи», який 

відбудеться 20.04.2018 р. з 14
00

 до 17
00

 

на базі ЛДУ БЖД (м. Львів, 

вул. Клепарівська, 35), запрошуються 

науковці, фахівці в галузі психології та 

суміжних галузей гуманітарного 

напряму, викладачі, аспіранти, 

здобувачі, студенти і курсанти. 

 

На семінарі передбачається пленарне 

засідання, доповіді та їх обговорення за 

такою тематикою: 

1. Видатні психологи та їх вплив на 

розвиток цивілізації. 

2. Напрями психології, їх сучасний 

стан і перспективи. 

3. Міждисциплінарні аспекти 

психології. 

 

Робочі мови семінару: українська, 

англійська. 

Бажаючим взяти участь у науковому 

семінарі, необхідно заповнити заявку та 

надіслати її електронною поштою разом 

із тезами доповіді до 15 квітня 2018 р.  

Тези доповідей, подані в зазначений 

термін і оформлені відповідно до 

вказаних вимог, будуть включені до 

збірника матеріалів семінару, 

електронний варіант якого буде 

розіслано електронною поштою на 

відповідні e-mail. 

 

УВАГА! 

Тези, надіслані пізніше встановле-

ного терміну, не прийматимуться! 

Застерігаємо учасників від плагіату 

та реферативного використання 

Інтернет-джерел! 

Оргкомітет залишає за собою право 

відбору тез для публікацій. Матеріали 

не рецензуються та не редагуються, за 

порушення правописних норм і змістові 

помилки у друкованих авторських 

матеріалах оргкомітет не відповідає. 

 

E-mail для надсилання тез: 

kafedrappp@ukr.net 

 

Назва файлу «Прізвище, тези – 

Видатні постаті психології». 

На всі отримані через вказаний  

E-mail тези обов’язково робимо 

відповідь про отримання. Якщо 

відповідь відсутня – тези не отримано. 

 

ЗА ДОВІДКАМИ 

ЗВЕРТАТИСЯ ЗА АДРЕСОЮ: 

79007, Львів, вул. Клепарівська, 35 

Львівський державний університет 

безпеки життєдіяльності 

Навчально-науковий інститут 

психології та соціального захисту 

Кафедра практичної психології та 

педагогіки, тел. (032) 233-02-27. 

Куций О. А. (067) 852-77-18 

 

Сайт: http://www.ubgd.lviv.ua 
 

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
 

Навчально-науковий інститут 

психології та соціального захисту 

Кафедра практичної психології та 

педагогіки  

 

 

ЗАПРОШЕННЯ 
 

 
 

ВИДАТНІ ПОСТАТІ 

ПСИХОЛОГІЇ: ІСТОРІЯ, 

СУЧАСНІСТЬ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ  
 

V РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ 

СЕМІНАР ДО ДНЯ ПСИХОЛОГА 

 

 

20 квітня  2018 року 

м. Львів 

 

 

 

mailto:kafedrappp@ukr.net


ОРГКОМІТЕТ СЕМІНАРУ: 

Слободяник Володимир Іванович, 

заступник директора Навчально-

наукового інституту психології та 

соціального захисту, полковник служби 

цивільного захисту, кандидат 

психологічних наук, доцент 

Литвин Андрій Вікторович, 

завідувач кафедри практичної 

психології та педагогіки, доктор 

педагогічних наук, професор 

Сірко Роксолана Іванівна, 

заступник завідувача кафедри 

практичної психології та педагогіки, 

полковник служби цивільного захисту, 

кандидат психологічних наук, доцент 

Кривопишина Олена Анатоліївна, 

професор кафедри практичної 

психології та педагогіки, доктор 

психологічних наук, професор 

Куций Олександр Анатолійович,  

доцент кафедри практичної психології 

та педагогіки, кандидат психологічних 

наук, доцент 

Вдович Світлана Михайлівна,  

доцент кафедри практичної психології 

та педагогіки, кандидат педагогічних 

наук, старший науковий співробітник 

Клименко Олена Євгенівна, 

старший викладач кафедри практичної 

психології та педагогіки, кандидат 

психологічних наук 

Вавринів Олена Степанівна, 

викладач кафедри практичної 

психології та педагогіки 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у регіональному науковому 

семінарі   

«ВИДАТНІ ПОСТАТІ ПСИХОЛОГІЇ: 
ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ» 

 

Прізвище _______________________ 

Ім’я____________________________ 

По батькові _____________________ 

Місце праці/навчальний 

заклад__________________________ 

Посада, науковий ступінь, вчене 

звання__________________________ 

Факультет, напрям підготовки, курс 

(для студентів і курсантів)_________ 

Адреса _________________________ 

e-mail:__________________________ 

Контактний телефон______________ 

Планую (потрібне підкреслити):  

- виступити з доповіддю; 

- взяти участь як слухач; 

- заочна участь. 

Потреба в технічних засобах________ 

Чи потрібне житло?_______________ 

 

(заявка подається після тез  

у тому ж файлі) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 

Тези доповідей подаються в 

електронному варіанті в текстовому 

редакторі MS Word 2007 або 2003. 

Обсяг 2-4 сторінки, розмір шрифту 

14 пт, Times New Roman, міжрядковий 

через 1 інтервал, абзац – 1,25 см, всі 

поля по 2 см, без нумерації сторінок. 

Правила оформлення тез: назва 

доповіді (прописними буквами, жирний 

шрифт, по центру); через рядок – прізви-

ще й ініціали автора(ів) (по центру), 

місце роботи, посада, науковий ступінь, 

вчене звання; для студентів (курсантів) – 

прізвище й ініціали автора(ів), місце 

навчання: ВНЗ, факультет, напрям 

підготовки (по центру); через рядок – 

текст доповіді. Література (слово 

ЛІТЕРАТУРА – по центру прописними 

буквами, жирним шрифтом) подається 

наприкінці статті та оформляється згідно 

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система 

стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи.  

Матеріали семінару будуть розмішені 

на сайті Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності у 

форматі pdf і розіслано учасникам, що 

надішлють тези на вказаний E-mail.  

Режим доступу до збірника: 

http://sci.ldubgd.edu.ua:8080/handle/123456

789/1336.  

http://sci.ldubgd.edu.ua:8080/handle/123456789/1336
http://sci.ldubgd.edu.ua:8080/handle/123456789/1336

