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До участі у конференції запрошуються науковці, практики, викладачі та студенти 

українських і зарубіжних закладів вищої освіти, докторанти та здобувачі. 

За результатами конференції учасники отримують збірник матеріалів конференції, 

сертифікат учасника конференції, за бажанням та за окрему плату – статтю у фаховому 

вітчизняному або зарубіжному наукометричному журналах. 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 Теоретико-методологічні аспекти соціалізації в сучасній науці. 

 Проблеми професійної, економічної, етнічної, політичної, медіа- та Інтернет- 

соціалізації особистості як суб'єкта соціальної життєдіяльності. 

 Проблеми нормативно-правового забезпечення психологічної допомоги в Україні. 

 Практики психологічної допомоги у процесах соціалізації і ресоціалізації особистості. 

 Актуальні питання освітньої соціалізації в умовах неперервної освіти. 

 Потенціал формальної та інформальної соціалізації як умови особистісного зростання 

людини. 

 Проблеми та перспективи дослідження соціалізації і розвитку обдарованих осіб. 

 Чинники порушення процесу соціалізації. 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 1 день – Пленарне засідання, Організаційно-ділова гра «Проблеми нормативної 

регуляції в роботі психологів та фахівців суміжних професій». 

 2 день – Тематичні майстер-класи та Симпозіум «Нормативно-правове 

регулювання психологічної діяльності в Україні: виклики сьогодення» (за 

результатами організаційно-ділової гри). 

 

Офіційні мови конференції: українська, англійська. 

 

 

 



Вимоги до тез доповідей: 

 Обсяг – до 3 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows; шрифт 

– Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абз. відступ – 1,25 см; поля – 2 см. 

 Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: прізвище та ініціали автора(-ів) 

(шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи 

(навчання); місто, в якому знаходиться навчальний заклад, країна; назва тез (великі літери, 

шрифт – напівжирний); текст. 

 Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів 

учасника конференції (наприклад, Іваненко С. М._тези).  

 Використана література (без повторів) 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: [1, 45], джерела розділяються крапкою з комою [2; 4]. 

 

ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ: 

Матеріали доповіді (тези) та статті повинні бути оформлені згідно з вимогами, які 

можна завантажити за посиланням: Вимоги до оформлення матеріалів 

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ: 

Для участі у конференції необхідно заповнити заявку, за посиланням:                                              

заповнити заявку онлайн та надіслати на електронну адресу (srpcms.conference@gmail.com) 

такі документи до 26 жовтня 2018 р.: 

а) тези доповіді (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до 

прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Іванченко О. О._тези); 

б) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва 

файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника 

конференції (наприклад, Іванченко О. О._квитанція) 

 

ОРГВНЕСКИ СТАНОВЛЯТЬ: 

 очна участь у конференції з друком тез – 250 грн, без друку тез – 150; 

 дистанційна участь у конференції з друком тез – 200 грн (сертифікат учасника + 

збірка  тез). 

 

Реквізити для оплати організаційного внеску надсилаються електронною поштою разом із 

підтвердженням прийняття матеріалів доповіді та публікацій. 

Просимо учасників з інших країн щодо питань оплати участі в конференції звертатись до 

оргкомітету за адресою: srpcms.conference@gmail.com 

Збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції Новою поштою на вказану у 

заявці адресу протягом місяця після проведення конференції. Оплата поштових послуг 

здійснюється отримувачем. 
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