
    

   
 

 

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 

Кафедра практичної психології 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології 

EUROPEAN FEDERATION OF PSYCHOLOGISTS' ASSOCIATIONS 

НАЦІОНАЛЬНА ПСИХОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ 

АСОЦІАЦІЯ ДИТЯЧИХ ТА СІМЕЙНИХ ПСИХОЛОГІВ УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ РЕЖИСОВАНОЇ ФІЛЬМОТЕРАПІЇ І ФІЛЬМОТРЕНІНГУ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

В рамках Європейського семестру з психології Українська інженерно-

педагогічна академія, Харківський національний медичний університет, 

University of Tromsø - The Arctic University of Norway, Academy of 

Psychotherapy, Germany, Offenburg, Katowice School of Technology, Poland, 

Katowice, ГО «Асоціація дитячих та сімейних психологів України», ГО 

«Інститут режисованої фільмотерапії та фільмотренінгу» запрошують Вас 

прийняти участь у Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній 

конференції: «Сучасні психологічні тенденції підтримки та відновлення 

психічного здоров’я особистості: теорія та практика», яка відбудеться 13-14 

грудня 2019 року у м. Харків. 

До участі в конференції запрошуються практичні психологи, медичні 

психологи, лікарі-психіатри, лікарі-наркологи, психотерапевти, викладачі, 

аспіранти та студенти. Учасники конференції матимуть можливість 

представити результати своїх досліджень та свого досвіду на пленарному 

засіданні та в секціях, а також взяти участь в дискусіях. Результати досліджень 

будуть опубліковані у рецензованому друкованому збірнику матеріалів 

конференції. 

В програмі конференції передбачаються доповіді, майстер-класи та 

воркшопи провідних фахівців з України, Норвегії, Польщі, Німеччини.  

Очікуються учасники конференції з Києва, Одеси, Львова, Запоріжжя, Черкас, 

Чернігова, Житомира, Чернівців, Кропивницького, Харкова. 



Метою проведення Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної 

конференції «Сучасні психологічні тенденції підтримки та відновлення 

психічного здоров’я особистості: теорія та практика» є представлення сучасних 

моделей підтримки, відновлення психічного здоров’я особистості (теоретичне 

та практичне обґрунтування) та надання медико-психологічної допомоги.   

 

Секції конференції: 

1. Сучасні моделі підтримки та відновлення психічного здоров’я. 

2. Сучасні проблеми надання медико-психологічної допомоги. 

3. Сучасні стратегії роботи з психосоціальною травмою. 

 

Форми участі у конференції: очна / заочна, участь у секціях та майстер-

класах в якості слухача, видання тез. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

Місце проведення конференції: Українська інженерно-педагогічна 

академія (вул. Університетська 16, м. Харків).  

Проїзд, проживання та харчування у перервах між майстер-класами 
– за рахунок учасників конференції. 

Заїзд та реєстрація учасників конференції – 13 грудня 09-00 год. у 

Українській інженерно-педагогічній академії. 

Початок роботи конференції 13 грудня 2019 р. о 10-00 год.  

Вимоги до оформлення тез: 

Шрифт: Times New Roman - кегль 12, міжрядковий інтервал – 1, 

абзацний відступ – 1 см., всі поля – 2 см, вирівнювання  - по ширині. 

Обсяг тез: 1 сторінка розміром А4 у форматі Microsoft Word *.doc або 

*.rtf 

На першій сторінці у правому верхньому кутку – прізвище та ініціали 

автора (напівжирний), нижче – назва навчального закладу, місто (курсив). 

Назву тез друкувати по центру великими літерами (шрифт напівжирний). 

Список літератури до тез подавати не потрібно, а посилання на праці інших 

авторів робити в тексті за зразком: (Іванова К.О., 2014).  

Організаційний внесок: 

 Оплата тез – 50 грн./стор. (оформлення електронної збірки, друкований 

варіант збірки оплачується окремо – 100 грн.). 

 Участь у конференції без публікації матеріалів – 250 грн. для спеціалістів, 

100 грн. для студентів (технічне забезпечення секцій і майстер-класів, брейк-

кава, сертифікат). 

 Участь студентів (за студ.квитком) – безкоштовна для пленарного засідання. 

 Участь старшокласників безкоштовна. 

 

Інформація щодо сплати організаційного внеску за телефонами: 

+38 (050) 606 47 41 – Анна Валеріївна Трухан,  

+38 (066) 555 67 77 – Красін Сергій Анатолійович. 

 

Збірка буде надіслана на електронну адресу учасників (вказану у заявці) 

впродовж 2-х тижнів по закінченні конференції. 



За достовірність наукового матеріалу, професійного формулювання, 

фактичних даних, цитат, власних імен, географічних назв тощо відповідають 

автори публікацій та їх наукові керівники. Оргкомітет залишає за собою право 

не друкувати й не повертати матеріали, що оформлені з порушенням цих вимог 

або подані пізніше встановленого терміну. 

Просимо надіслати заявку на участь у конференції до 25.11.2019 за 

реєстраційною формою https://forms.gle/ioHg2H6ByHdpqY5r9  

Уразі очної форми участі на кожного автора/співавтора конференції 

подається окрема заявка. 

Для участі в конференції необхідно до 25.11.2019 надсилати на 

електронну адресу ubelotcerkovskaya@gmail.com наступне: 

 Тези; 

 Копію квитанції оплати організаційного внеску. 

В назві файлу вказати прізвище та ініціали автора (наприклад: 

Іванова К.О. тези; Іванова К.О. квитанція (оплата тез, участь у конференції)). 

Надсилаючи матеріали електронною поштою, у темі листа обов’язково вказуйте 

своє прізвище та призначення листа (Іванова, конференція). 

Додаткова інформація: https://www.subscribepage.com/evrosemestr_kharkiv_uipa 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

61003, м. Харків, вул. Університетська 16, Українська інженерно-

педагогічна академія. 

Довідки з організаційних питань можна одержати за телефонами: 

+38 (050) 407 57 50 – Колчигіна Анна Валеріївна 

+38 (066) 555 67 77 – Красін Сергій Анатолійович 

 

З повагою,                                                                   ОРГКОМІТЕТ 
 

 

Приклад оформлення тез: 
 

Білоцерківська Юлія Олександрівна 

Колчигіна Анна Валеріївна 

Українська інженерно-педагогічна академія 

м. Харків 

Кіслий Віталій Дмитрович 

Харківський національний університет 

Повітряних сил ім. І.Кожедуба  

м. Харків 

 

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК САМООЦІНКИ ТА ВОЛЬОВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ СТУДЕНТІВ, 

ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ І НЕ ПРАЦЮЮТЬ 

 

У роботі розглянута проблема впливу взаємозв’язку самооцінки та 

вольової регуляції студентів, які працюють і студентів, які не працюють. У 

роботі міститься аналіз останніх досліджень та публікацій в рамках основних 

психологічних підходів і наукових шкіл, проаналізовано сучасні теоретичні 

підходи до визначення сутності проблеми…. 

https://forms.gle/ioHg2H6ByHdpqY5r9
https://www.subscribepage.com/evrosemestr_kharkiv_uipa

