
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

«ВІННИЦЬКА АКАДЕМІЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
Запрошуємо викладачів, науковців, практичних психологів, аспірантів, 

студентів взяти участь у 

 

VІІ - Всеукраїнській науково-практичній конференції  

з міжнародною участю  

«Психологічні засади розвитку, психодіагностики та корекції 

особистості в системі безперервної освіти» 
 

(9 -10 грудня 2022 р.) 

 

Тематичні напрямки роботи конференції: 

- Психологічний супровід і гуманізація освіти в умовах воєнного стану; 

- Психологічні аспекти впливу вікових та індивідуальних особливостей на 

розвиток особистості в системі безперервної освіти; 

- Актуальні проблеми діяльності практичних психологів, психологічних служб, 

закладів освіти, організацій та установ; 

- Психолого-педагогічні аспекти розвитку особистості в системі інклюзивної та 

спеціальної освіти. 

 

Для участі у конференції необхідно до 18 листопада 2022 р.: 

заповнити заявку в електронній формі та завантажити файл із публікацією (назва файла 

ivanenko_statta.doc) за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1jTeCqG21W-

IcJTWPm0hqlZbH3n5AwITGXZSKiIvSPa0/edit?usp=sharing 

 

Огрвнесок та оплата для участі в конференції з публікацією складає 300 грн. Обсяг 

публікації до 5-х сторінок (кожна наступна сторінка додаткова оплата 50 грн). Оргвнесок 

забезпечує участь в конференції, видання збірника матеріалів конференції, програми, 

сертифікату учасника та інші організаційні витрати.  

Для іногородніх оплату здійснювати у безготівковій формі на картку monobank 

(рахунок 4441114427076870 на ім’я Григи Марини Сергіївни). В квитанції обов’язково 

вказати прізвище, ім’я, по батькові платника. 

 

Контактні телефони оргкомітету:  

+380967040414 – Юрченко Ірина Антонівна 

+380966833706 - Грига Марина Сергіївна 

(0432) 55-65-67 – кафедра психології КЗВО «Вінницька академія безперервної 

освіти» 

E-mail: praktuchnapsuxologija@gmail.com 

 

Вимоги до оформлення матеріалів: 

Технічні параметри: 

Мова публікації – українська. 

Стандарти: шрифт Times New Roman, кегль (розмір шрифту) – 14, міжрядковий 

інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, всі поля – 2 см, список літератури – у порядку 

появи в тексті (не більше 3 найменувань), редактор Word, тип файлу – документ Word 2010. 

Нерозривні пробіли між цифрами, ініціалами і прізвищем. 

https://docs.google.com/forms/d/1jTeCqG21W-IcJTWPm0hqlZbH3n5AwITGXZSKiIvSPa0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1jTeCqG21W-IcJTWPm0hqlZbH3n5AwITGXZSKiIvSPa0/edit?usp=sharing


Формули оформляються через редактор формул «MathType», розмір символів – 10, 

довжина формул не повинна перевищувати 80 мм, латинськими або англійськими 

символами з клавіатури. 

Малюнки, виконані векторною графікою, мають бути розміщені одним об’єктом або 

згруповані.  

Література оформляється у порядку появи в тексті, згідно рекомендації з 

оформлення посилань в наукових роботах: Стиль Американської психологічної асоціації 

(APA style) https://drive.google.com/file/d/13A3X1eBTj8-

PlBDNjxWSo4tMSL_G1Xyt/view?usp=sharing 

 

Зразок оформлення матеріалів: 

 

НАЗВА 

УДК 

Прізвище, ім’я, по батькові 

(автора, авторів) 

науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи  

 

Анотація (180 символів) 

Ключові слова (від 5 слів) 

Актуальність дослідження (розкривається актуальність дослідження, 

здійснюється постановка проблеми). 

Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми (аналіз 

попередніх досліджень і публікацій) 

Мета наукової публікації (формуються мета). 

Завдання статті (від 2 позицій) 

Методи та методики дослідження (висвітлюється процедура теоретико-

методологічного та/або експериментального дослідження; кількість методів має 

відповідати кількості поставлених завдань). 

Виклад основного матеріалу дослідження(викладається основний матеріал так, 

щоб була зрозумілою суть теоретичного та/або емпіричного дослідження).  

Висновки (здійснюється узагальнення результатів). 

Перспективи подальших досліджень.  

Список використаної літератури 

  

(оформляється відповідно до ДСТУ) 

 

Автор та науковий керівник (для студентів) підписуються на зворотному боці 

останньої сторінки друкованого варіанту, чим підтверджують, що дати, цитати, фактичні 

дані є достовірними. За умов недотримання вищезазначених вимог, оргкомітет може не 

включити матеріали до збірника конференції. 

 

Детальна інформація про конференцію на сайті КЗВО «Вінницька академія 

безперервної освіти» www.academia.vn.ua та на блозі кафедри психології 

osobustict.blogspot.com . 

Оргкомітет конференції 

https://www.blogger.com/blog/page/edit/5484637261039510933/3950821953843084344
https://www.blogger.com/blog/page/edit/5484637261039510933/3950821953843084344
https://www.blogger.com/blog/page/edit/5484637261039510933/3950821953843084344
https://drive.google.com/file/d/13A3X1eBTj8-PlBDNjxWSo4tMSL_G1Xyt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13A3X1eBTj8-PlBDNjxWSo4tMSL_G1Xyt/view?usp=sharing
http://www.academia.vn.ua/

