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КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
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КАФЕДРА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 
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АСОЦІАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ«ОПІКА» 

 

 

 
 

 

 
69002 

Україна 
м. Запоріжжя 

вул. Жуковського, 70-б, оф. 601/3 
Кафедра практичної психології 

Класичного приватного університету 
тел.: (061) 220-47-30 

e-mail:  kpp_kpu_konfer@ukr.net 

    

 

І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й  Л И С Т  

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у  

ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції  

  

«СУЧАСНА ПСИХОЛОГІЧНА НАУКА: ПЕРСПЕКТИВИ ТА РОЗВИТОК»,  

 

присвяченій Всеукраїнському Дню психолога, 

яка відбудеться 23 квітня 2018 року  

 

Напрями роботи конференції: 

 Психологія особистості 

 Педагогічна та вікова психологія 

 Кризова психологія 

 Спеціальна психологія 

 Соціальна психологія 

 Психологія емоцій 

 Психологія професійної діяльності 

 Психологічні аспекти соціальних комунікацій. 
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Місце проведення конференції: Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, 

кафедра практичної психології (адреса: вул. Жуковського 70-б, м. Запоріжжя, Україна, 69002). 

Робочі мови конференції :  українська, російська, англійська.  

Форма роботи конференції: заочна. 

Конференцією передбачено: видання електронного збірника наукових тез конференції.  

Вимоги до оформлення тез у електронному збірнику: 1) мова – українська, російська 

або англійська; 2) обсяг публікації – 3-5 сторінок, заповнення останньої сторінки не менше 

75%, редактор Microsoft Word, файл з розширенням *doc, *rtf, шрифт Times New Roman Cyr 14, 

кегль – 14, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал – 1,5, поля з усіх сторін – 20 мм; 3) не 

виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування; 4) у 

верхньому правому куті зазначити прізвище та ініціали автора (напівжирний курсив), нижче – 

науковий ступінь, вчене звання, назва організації. Наступний рядок – для студентів і магістрів – 

дані про наукового керівника (науковий ступінь, вчене звання, ініціали і прізвище). Назва тез – 

великі літери, напівжирний шрифт, форматування по центру. 

Зразок оформлення тез доповіді 

 

  Іванов Іван Іванович 

  к. психол. н., доцент 

                                                               Класичний приватний 

  університет (м. Запоріжжя) 

 

ПРОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ  

ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

Текст тез. Текст тез. Текст тез. Текст тез. Текст тез. Текст тез. Текст тез. Текст тез.  

Література: 

Тексти тез мають бути ретельно перевірені й повністю відредаговані. За зміст тексту та 

наявність помилок несуть відповідальність автори. Редакційна колегія залишає за собою право 

на технічне редагування матеріалу або повернення матеріалів у разі невиконання вимог. 

 

Для участі у конференції необхідно: 

До 31 березня 2018 року подати до оргкомітету конференції матеріали для публікацій, 

реєстраційну форму учасника конференції (зразок додається) та фотокопію квитанції про 

сплату за електронною адресою: kpp_kpu_konfer@ukr.net.  Вартість участі у конференції складає 

100 грн. Для студентів КПУ участь безкоштовна. Гроші за публікацію тез перераховувати за 

реквізитами: Класичний приватний університет / АТ «УКРСИББАНК», м. Запоріжжя,  

р/р 26001504757200, ЄДРПОУ 19278502,  МФО 351005. 
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На електронну адресу відсилаються файли у такій формі: 

- Іванов І.І._Тези; 

- Іванов І.І._Заявка; 

- Іванов І.І._Квитанція. 

Адреса оргкомітету: 

Класичний приватний університет, інститут журналістики і масової комунікації, кафедра 

практичної психології: 

69002, м. Запоріжжя, Україна, вул. Жуковського 70-б, офіс 601/3 
 

Додаткову інформацію та довідки можна отримати за контактними телефонами:  
(061) 220-47-30 – кафедра практичної психології 

+380664306519 – зав. кафедри практичної психології, д.психол.н.,  

                              професор Зарицька Валентина Василівна; e-mail: kpp_kpu_konfer@ukr.net. 
 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО ВСІХ  БАЖАЮЧИХ ДО УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ! 

Оргкомітет конференції 

Додаток 1 

ЗАЯВКА 

на участь у І V Всеукраїнській  науково-практичній конференції 

« СУЧАСНА ПСИХОЛОГІЧНА НАУКА: ПЕРСПЕКТИВИ ТА РОЗВИТОК »  

(м. Запоріжжя, 23 квітня 2018 р.) 
 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Посада  

Місце роботи   

Учений ступінь, наукове 

звання 

 

Для студентів і магістрів 

– дані про наукового 

керівника (науковий 

ступінь, вчене звання, 

ініціали і прізвище). 

 

Напрям роботи 

конференції 

 

Назва доповіді  

Домашня адреса  

Телефони (мобільний, 

домашній, робочий) 

 

E-mail  

 

mailto:kpp_kpu_konfer@ukr.net

