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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

До участі запрошуються науковці, практики, науково-педагогічні працівники, здобувачі  
вищої освіти усіх рівнів та фахівці установ і організацій, діяльність яких пов’язана з 
проблематикою конференції. 

Мета конференції: висвітлення теоретико-методологічних засад і практичних розробок 
психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів 
відповідно до викликів сьогодення. 

ТЕМАТИКА СЕКЦІЙ 
Секція_1:_Нормативно-правове регулювання психологічного забезпечення службової 

діяльності працівників правоохоронних органів. 
Секція_2:_Сучасні технології психологічного забезпечення службової діяльності працівників 

правоохоронних органів. 
Секція_3:_Медико-психологічні засади професійної реабілітації працівників правоохоронних 

органів в умовах війни.  
Форма проведення: заочна.  
Робочі мови: українська, англійська.  

 
Просимо Вас до 28 жовтня 2022 року заповнити онлайн-заявку за посиланням 

https://forms.gle/p2duJCp1XEDHaPE49 (окремо кожним автором або співавтором) та 
надіслати матеріали на електронну пошту dndi2022@ukr.net, назва файлу – номер секції та 
прізвище автора латиницею, наприклад: 2_Kovalchuk.doc. 

 

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ  
Обсяг – до 5 сторінок у текстовому редакторі MS Word, формат паперу А4; орієнтація 

сторінок: книжкова із вирівнюванням за шириною з відступом із усіх боків 20 мм; шрифт: Times 
New Roman (розмір шрифту – 14 pt); міжрядковий інтервал – 1,5. Інформацію про автора(рів) 
подати з вимірюванням по центру: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, 
посада, місце роботи (навчання), електронна адреса, ORCID. Найменування матеріалів зазначити 
напівжирним шрифтом великими літерами з вимірюванням по центру без скорочень. 
Література подається у кінці тексту в алфавітному порядку, оформлена згідно з вимогами 
Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015.  

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА! 
За підсумками конференції буде сформований електронний збірник матеріалів (PDF), із 

наданням відповідних бібліотечних індексів УДК, міжнародного стандартного книжного номеру 
(ISBN), цифрового ідентифікатора об’єкта (DOI) та до 28 грудня 2022 року надіслано на заявлені 
електронні адреси. Також кожен учасник отримає електронний сертифікат. 

 

КОНТАКТНА ОСОБА 
Давидова Ольга Василівна, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 

психологічного забезпечення ДНДІ МВС України, кандидат психологічних наук, доцент,  
моб. тел.: +380679076166  


