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Умови участі: 
 

 До участі у конференції запрошуються викладачі вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних 

закладів, аспіранти, здобувачі та студенти, психологи і педагоги вітчизняного освітнього простору. 

 За результатами конференції учасники отримають сертифікат учасника в паперовому 

вигляді та тези доповідей у електронному PDF форматі. 

Основні напрями роботи конференції: 
Секція 1. Тема: Cоціально-психологічна адаптованість випускників вищих навчальних закладів. 
 
Секція 2. Тема: Професійне становлення фахівця в умовах вищого навчального закладу  
 
Секція 3. Тема: Соціокультурні та психологічні чинники професійного становлення особистості. 
 
Секція 4. Тема: Професіоналізм та конкурентоздатність особистості 
 

Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська, угорська, польська, словацька.  

Умови участі у конференції: 
1. Для участі у конференції необхідно до 1 травня 2018 р. надіслати в оргкомітет на поштову 

скриньку  kpsy.msu@gmail.com такі матеріали:   
 заявку (зразок додається); 

 текст тез доповіді у електронному варіанті; 

 студенти, магістри, аспіранти  подають тези з відгуком наукового керівника або рекомендацією 

кафедри.

2. За матеріалами конференції планується видання збірника тез Всеукраїнської науково-

практичної конференції.   
3. Всі витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням, здійснюються учасниками конференції 

за власний рахунок або за рахунок організації, яка їх відрядила. 
 

Вимоги до оформлення тез:  
1. Тези доповіді не повинні перевищувати 2-ох сторінок друкованого тексту на листках формату 

А4, набраного у редакторі MSWord.   
2. Поля: ліве – 2,0 см; праве – 2,0 см; верхнє – 2,0 см; нижнє – 2,5 см.  

3. Гарнітура: Times New Roman 14 пт. Інтервал між рядками – 1,0 «одинарний».  
 
4. Рукопис починається з індексу УДК у верхньому лівому кутку листа (кегль: Times New Roman 

12 пт.). Прізвище, ім’я, по батькові (напівжирним), назва організації, де працює (навчається) автор, 
повністю (курсив), 12 пт. – у правому куті. Назва тез – прописними великими літерами 
(TimesNewRoman 12 пт., напівжирний) – по центру. 

 
5. Для назв таблиць використовувати шрифт 10 пт., напівжирний. Для напису під рисунками 

використовувати шрифт – 10 пт. Формули розташовувати по центру, нумерацію формул здійснювати 
по правому краю. Формули повинні бути набрані в редакторі Microsoft Equation 3.0.  

 
6. Літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно з порядком 

звертання до них у тексті. Посилання на джерело і сторінки в ньому подаються у квадратних дужках. 

Список використаних джерел наводиться наприкінці на мові оригіналу. Бібліографічний опис 

оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. 

Тези доповідей будуть розміщені в Збірнику тез в електронному вигляді на  сайтах організаторів 

конференції: http: www.msu.edu.ua для  публічного обговорення. 
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Зразок оформлення тез доповідей: 

УДК 159.964.1 

Іванченко Сергій Михайлович 

Мукачівський  державний університет,  

м. Мукачево, Україна 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДОПОМОГА ДЕПРИВОВАНІЙ ОСОБИСТОСТІ 
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

 

Література: 

1. Рибіна М. Розвиток педагогічної творчості й педагогічної майстерності в умовах гуманізації 

навчання / М. Рибіна // Завуч. – 2008. – квітень (№ 10). – С. 3-11. 

 

Порядок подання матеріалів: 

Для участі у конференції необхідно надіслати оргкомітету до 1 травня 2018 р. (включно) 

на електронну скриньку kpsy.msu@gmail.com наступні документи: 

а) тези доповіді;  

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

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

містити у другий частині слово «квитанція» (наприклад, Іванченко С. М._квитанція); 

в) заявку на участь у конференції (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до 

прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий частині слово «заявка» (наприклад, 

Іванченко С. М._заявка). 

 

Збірник тез конференції у електронному PDF форматі та сертифікат учасника в паперовому вигляді, 

буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, впродовж місяця після 

проведення конференції. 

 

Організаційний внесок для участі у конференції становить - 150 грн. 

У вартість входить сертифікат учасника в паперовому вигляді та тези доповідей у електронному 

PDF форматі. 

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ: 
Порохнавець Яна Августинівна, Код 3252900102, Р/р 26002053915818 Банк отримувача: 

Закарпатське РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО банку 312378  

У графі «Призначення платежу» вказати: підготовка документів до публікації 

У разі невірного заповнення графи «Призначення платежу» участь у конференції не буде 

підтверджено. Програма та тези доповідей будуть розміщені на сайті www.msu.edu.ua. 

ЗАЯВКА 

Учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Проблеми професійного становлення особистості» 

Прізвище, ім’я, по батькові   

Науковий ступінь   

Вчене звання   

Посада   

Місце роботи / навчання   

Тема доповіді   

Назва (номер) секції    

Контакти: тел.   

E-mail   

Поштова адреса (для пересилки сертифікату)  

Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання 

наукового керівника(для студентів) 

 

Форма участі у конференції  

(потрібне підкреслити) 
 Очна (планую приїхати) 

 Заочна 
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Адреса проведення конференції: Мукачівський державний університет, вул. Ужгородська 26,  
м. Мукачево, Закарпатська обл., Україна, 89600. 
 
Матеріали (заявка, тези, електронна копія чека про переказ організаційного внеску) 

просимо надсилати на електронну адресу: kpsy.msu@gmail.com  (з поміткою «Конференція») 

 

Контакти організаційного комітету 

Кафедра психології 

Мукачівського державного університету 

вул. Ужгородська, 26, м. Мукачево, Україна, 89600 

Електронна сторінка: www.msu.edu.ua 

Електронна пошта: kpsy.msu@gmail.com  

Контактний номер: +38 066-29-67-959  Калитич Оксана Іванівна 

 

Чекаємо на Вас! 
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