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ЗАЯВКА 

на участь у І всеукраїнській науково-

практичній конференції до дня психолога  

«Видатні постаті психології:  

історія, сучасність і перспективи» 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  ____________ 

Посада, науковий ступінь, вчене звання ___ 

Факультет / інститут, спеціальність, курс 

(для студентів і курсантів) ______________ 

Місце роботи / навчання ________________ 

Адреса _______________________________ 

e-mail: _______________________________ 

Контактний телефон ___________________ 

Планую (потрібне підкреслити): виступити 

з доповіддю, взяти участь як слухач. 

Назва доповіді ________________________ 

Секція _______________________________ 

 

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, 

Вдович С. М. (067) 969-71-13. 

 

Сайт: http://www.ubgd.edu.ua  
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Шановні науковці, викладачі, 

аспіранти, курсанти і студенти! 

 
Запрошуємо до участі у І всеукра-

їнській науково-практичній конференції до 

дня психолога «Видатні постаті психології: 

історія, сучасність і перспективи». 

 

 

 

Тематика секцій: 

1. Видатні психологи та їх вплив на 

розвиток цивілізації. 

2. Провідні напрями психології, їх 

сучасний стан і перспективи. 

3. Психологічна допомога в умовах 

воєнного часу. 

4. Міждисциплінарні аспекти 

психології. 

 

 

Робочі мови конференції: україн-

ська, англійська. 

 

 

 

 

 

 

Для участі у конференції необхідно 

завантажити електронний варіант тез 

доповідей і заявку на вебсайт конференції 

за посиланням: 

https://indico.ldubgd.edu.ua/event/38/ до 9 

квітня 2023 р.. Для завантаження 

матеріалів необхідно пройти попередню 

реєстрацію. Тези доповіді та заявка на 

участь завантажуються у форматі doc, 

docx. Повідомлення про прийняття тез 

доповіді буде розіслано авторам 

електронною поштою. 

Назва файлу – «Прізвище 

учасника_тези».  

 

Контактний e-mail: pppo2003@ukr.net.  

 

Тези доповідей, подані в зазначений 

термін і оформлені відповідно до вказа-

них вимог, будуть опубліковані в збір-

нику матеріалів конференції, 

електронний варіант якого буде 

розміщено на сайті ЛДУ БЖД, 

розіслано електронною поштою на 

відповідні e-mail. 

Тези, надіслані пізніше встановле-

ного терміну, не прийматимуться. 

Застерігаємо учасників щодо плагіа-

ту та використання Інтернет-джерел без 

посилань. 

Оргкомітет залишає за собою право 

відбору тез для публікації. Матеріали не 

рецензуються та не редагуються, за по-

рушення правописних норм і змістові 

помилки оргкомітет не відповідає. 

Один автор може подати не більше 

двох тез (у тому числі у співавторстві). 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 

Матеріали конференції подаються в 

електронному варіанті в текстовому 

редакторі Word. Обсяг – 3–5 сторінок 

А4, розмір шрифту – 14 пт, шрифт – 

Times New Roman, інтервал – 1, абзац – 

1,25 см, поля – по 2 см. 

Правила оформлення:  

– ім’я та прізвище автора (курсив, 

жирний шрифт, по правому краю), 

– науковий керівник – ім’я та 

прізвище наукового керівника (для 

студентів і курсантів, курсив, жирний 

шрифт, по правому краю);  

– назва доповіді (великими літерами, 

жирний шрифт, по центру); 

– текст доповіді; 

– література (заголовок жирним 

шрифтом, по центру), оформлена 

відповідно до чинних стандартів із 

бібліотечної та видавничої справи – 

Національного стандарту України 

ДСТУ 8302:2015; 

– інформація про автора за зразком: 

Іваненко Іван Іванович – студент 4 

курсу спеціальності 053 «Психологія» 

Навчально-наукового інституту 

психології та соціального захисту 

Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності 

Таблиці та рисунки подавати в 

тексті, відокремлюючи інтервалом в 1 

рядок. 
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