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ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція  

28 жовтня 2021 року, м. Львів 

 

Шановне наукове товариство! 

Повідомляємо про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогіка і 

психологія професійної освіти: актуальні проблеми», яка відбудеться на базі Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності. Запрошуються науковці, фахівці в галузі педагогіки та 

психології, викладачі, аспіранти, здобувачі, студенти і курсанти. Форма проведення – заочна. 

Матеріали конференції будуть опубліковані в електронному збірнику матеріалів конференції 

(тези) та в журналі «Педагогіка і психологія професійної освіти» (статті). Електронні версії збірника 

матеріалів конференції, журналу та програми конференції будуть розміщені на сайті Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності (http://www.ubgd.edu.ua). Учасники конференції 

отримають сертифікати. 

Напрями роботи конференції: 

1. Педагогічні аспекти підготовки фахівців до професійної діяльності. 

2. Психологічні засади професійної підготовки фахівців. 

3. Історія професійної освіти. 

4. Проблеми професійного виховання майбутніх фахівців. 

5. Зарубіжний досвід професійної підготовки фахівців. 

6. Психопедагогіка безпеки. 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська. 

Оргкомітет конференції: 

Сірко Роксолана Іванівна, начальник кафедри практичної психології та педагогіки Навчально-

наукового інституту психології та соціального захисту Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності, половник служби цивільного захисту, доктор психологічних наук, доцент. 

Козяр Михайло Миколайович – професор кафедри практичної психології та педагогіки Навчально-

наукового інституту психології та соціального захисту Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України. 

Литвин Андрій Віленович, професор кафедри практичної психології та педагогіки Навчально-

наукового інституту психології та соціального захисту Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності, доктор педагогічних наук, професор. 

Кривопишина Олена Анатоліївна – професор кафедри практичної психології та педагогіки 

Навчально-наукового інституту психології та соціального захисту Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності, доктор психологічних наук, професор 

Руденко Лариса Анатоліївна, професор кафедри практичної психології та педагогіки Навчально-

наукового інституту психології та соціального захисту Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник. 

Вдович Світлана Михайлівна, доцент кафедри практичної психології та педагогіки Навчально-

наукового інституту психології та соціального захисту Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник. 

Кобилкін Дмитро Сергійович – докторант, голова Ради молодих вчених Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності, кандидат технічних наук. 

 

http://www.ubgd.edu.ua/


Щоб взяти участь у конференції, необхідно до 30 вересня 2021 р. заповнити заявку та надіслати її 

разом з тезами та/або статтею на електронну адресу оргкомітету (pppo2003@ukr.net). Назва файлу – 

«Прізвище учасника». У полі «тема» слід вказати: «Конференція». 

Тези, подані в зазначений термін і оформлені відповідно до вказаних вимог, будуть опубліковані в 

електронному збірнику матеріалів конференції до початку роботи конференції. 

Статті, подані в зазначений термін і оформлені відповідно до вказаних вимог, будуть опубліковані 

у журналі «Педагогіка і психології професійної освіти» упродовж місяця після проведення 

конференції. Статті обов’язково рецензуються. Оргкомітет залишає за собою право відбору статей 

для публікації. 

Застерігаємо учасників щодо плагіату та правильності оформлення посилань.  

 

Вимоги до оформлення тез: 

Структура тез: УДК; прізвище та ім’я автора, місто; назва тез; текст; список використаних джерел. 

Обсяг тез – 3–5 сторінок комп’ютерного набору. Текст набирається в редакторі Microsoft Word на 

сторінці формату А4, шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, 

поля – по 20 мм. Схеми та діаграми виконуються в редакторі Word. У тексті посилання на використані 

джерела подаються у квадратних дужках, зазначається порядковий номер і сторінка з цитованого 

джерела. Список використаних джерел складається в алфавітному порядку за вимогами ДСТУ 2015. 

Публікація тез в електронному збірнику матеріалів конференції – безкоштовна. 

 

Вимоги до оформлення статей: 

У статті повинні бути присутні такі необхідні елементи: постановка проблеми та її зв’язок із науковими 

та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій із даної проблеми; виділення 

невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття; формулювання цілей статті 

(постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження; висновки і перспективи подальших 

розвідок у цьому напрямку. 

Структура статті: УДК; прізвище та ім’я автора; назва статті; текст статті; список використаних 

джерел; анотація українською та англійською мовами у такій послідовності: ім’я та прізвище автора, назва 

статті, текст анотації (обсягом 200 – 250 слів), ключові слова; транслітерація і переклад англійською мовою 

використаних джерел (Reference). 

Обсяг статті – 10–12 сторінок комп’ютерного набору. Текст статті набирається в редакторі Microsoft 

Word на сторінці формату А4, шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал 

– 1,5, поля – по 20 мм. Не допускається набір будь-якої частини тексту меншим шрифтом чи інтервалом. 

Схеми та діаграми виконуються в редакторі Word. У тексті статті посилання на використані джерела 

подаються у квадратних дужках, зазначається порядковий номер і сторінка з цитованого джерела. 

Список використаних джерел складається в алфавітному порядку за вимогами ДСТУ 2015. 

Автор несе особисту відповідальність за достовірність вказаних у статті дат, цитат, фактичних 

даних, бібліографії тощо. 

Вартість публікації статті – 600 гривень. Одноосібні матеріали докторів наук друкуватимуться 

безкоштовно. Інформація про спосіб оплати за публікацію буде надіслана автору після прийняття 

статті до друку. Авторський примірник буде надіслано за кошти автора.  

 

mailto:pppo2003@ukr.net


ЗАЯВКА 

учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогіка і психологія професійної 

освіти: актуальні проблеми» 

Прізвище ______________________________________________________________________________ 

Ім’я ___________________________________________________________________________________ 

По батькові ____________________________________________________________________________ 

Місце роботи / навчання _________________________________________________________________ 

Посада, науковий ступінь, вчене звання ____________________________________________________ 

Факультет, напрям підготовки, курс (для студентів і курсантів) ________________________________ 

Адреса ________________________________________________________________________________ 

e-mail: _________________________________________________________________________________ 

Контактний телефон ____________________________________________________________________ 

Назва доповіді _________________________________________________________________________ 

Секція ________________________________________________________________________________ 

 

За довідками звертатися: 

79007, Львів, вул. Клепарівська, 35 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

Навчально-науковий інститут психології та соціального захисту 

Кафедра практичної психології та педагогіки,  

Вдович С. М. (067) 969-71-13. 

e-mail: pppo2003@ukr.net 
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