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Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології 

кафедра психології освіти 

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

кафедра практичної психології 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Всеукраїнського науково-практичного семінару  

«Психічне здоров’я персоналу освітніх організацій 

та його профілактика» 

семінар відбудеться 05 грудня 2019 року на базі  

Подільського спеціального навчально-реабілітаційного 

соціально-економічного коледжу 

До участі в семінарі запрошуються викладачі освітніх закладів різного рівня, 

медичні працівники, вчені, магістранти та ін. 

Робота семінару планується у форматі пленарного засідання та участі у 

психологічних майстернях. 

У програмі роботи семінару передбачено розгляд таких проблем: 

1. Теоретико-методологічні засади забезпечення психічного здоров’я та  

його профілактики. 

2. Психолого-педагогічні проблеми проведення освітньої та 

профілактичної роботи із забезпечення психічного здоров’я персоналу 

освітніх організацій. 

3. Психодіагностика та психотехнології забезпечення психічного здоров’я 

персоналу освітніх організацій.  

4. Медико-психологічні аспекти забезпечення психічного здоров’я 

персоналу освітніх організацій та  його профілактики. 

 

Метою семінару є активізація науково-прикладних розвідок з проблем 

психічного здоров’я та його профілактики серед персоналу освітніх 

організацій.  

Форми участі у семінарі: очна/заочна. За результатами семінару буде видано: 

Електронний збірник тез доповідей Всеукраїнського науково-практичного семінару 

«Психічне здоров’я персоналу освітніх організацій та його профілактика». 

 

Робочі мови семінару: українська, російська, англійська. 



Правила оформлення тез та умови їх публікації 

1) заявка учасника (назва файлу – «прізвище_заявка», наприклад, 

«Петренко заявка», зразок заявки додається); обов’язково заповнити заявку 

для кожного учасника, незалежно від форми участі; 

2)  тези доповіді (назва файлу – «прізвище_тези»); 

3) копія квитанції про оплату оргвнеску для участі у семінарі у розмірі 100 

гр. (сканована копія або фото квитанції). 

Вартість участі у конференції: Оргвнесок – 100 грн., сплачують усі 

учасники конференції (передбачає часткове покриття організаційних витрат 

на проведення конференції, у т.ч. видання програми конференції, друк 

сертифікатів учасників, технічну підтримку заходу тощо), з позначкою 

«Оргвнесок на проведення семінару». 
Кошти перераховуються: 

на картку Приватбанку № 4149499125869675 (одержувач – 

Заремська Тетяна Олегівна). При оплаті враховувати комісію банку.  

 

Звертаємо Вашу увагу, що заявку (див. форму), тези та копію квитанції 

про оплату необхідно надіслати у листі як прикріплені файли.  

Вимоги до оформлення тез: 

Тези за результатами теоретичного дослідження повинні містити такі 

структурні елементи: 1) актуальність дослідження із коротким теоретико-

методологічним обґрунтуванням проблеми; 2) мета дослідження; 

3) результати теоретичного аналізу проблеми; 4) висновки з описом  

перспектив практичного використання отриманих результатів. 

Тези за результатами емпіричного дослідження повинні містити такі 

елементи: 1) актуальність дослідження із теоретико-методологічним 

обґрунтуванням проблеми; 2) мета дослідження; 3) методика та організація 

дослідження; 4) результати дослідження; 5) висновки з описом перспектив 

практичного використання отриманих результатів.   

Назви та змістові блоки пишуться з абзацу і виділяються жирним 

шрифтом.  

Обсяг тез: 2-5 стор. формату А4. Шрифт Times New Roman 14 пт. 

Стиль «Звичайний»; інтервал 1,5; абзацний відступ – 1см.; поля: верхнє, 

нижнє, ліве, праве – 2,0см.  

Рисунки і таблиці необхідно подавати у роботі безпосередньо після 

тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Оформлення 

рисунків і таблиць має бути чорно-білим і згрупованим.  

У тексті не допускається вирівнювання пропусками (для цього 

використовуються параметри абзацу, положення символів табулювання). У 

тексті використовується дефіс «-», який не відділяється пропусками, та тире 

«—», яке відділяється з обох сторін пропусками. 

Елементи заголовку: перший абзац, праворуч, курсивом – ініціали та 

прізвище автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, посада; наступний 

абзац, праворуч, звичайним – навчальний заклад, місто; наступний абзац, по 



центру, прописними, напівжирним – назва доповіді, наступний абзац – текст 

тез – вирівнювання по ширині.  

Для аспірантів та магістрантів додатково вказати прізвище, ім'я, 

по батькові наукового керівника, його посаду та місце роботи. 

Посилання у тексті тез на використані джерела робляться за зразком: 

[2, с. 364-367; 5, с. 127; 7-9; 12], де перше число – номер джерела в списку 

використаних джерел, число після коми – номер сторінки (діапазон сторінок 

задається через дефіс), декілька джерел відділяються крапкою з комою [1; 4; 

6] або дефісом.  

У кінці тексту подається список використаних джерел (до 5 позицій) із 

заголовком жирним по центру: 

Список використаних джерел: 

Оформлення найменувань використаних джерел подається згідно з 

вимогами «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання», що вступив у дію 01.07.2016. 

 

Автори несуть повну відповідальність за коректність наведених 

посилань. 

Правильний опис використаних джерел є запорукою того, що 

цитовану публікацію буде враховано під час визначення індексу 

цитування. 

 

 

ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 
Секція: Психодіагностика та психотехнології забезпечення психічного 

здоров’я персоналу освітніх організацій.  

Федорчук В.М., кандидат психологічних наук,              

доцент, доцент кафедри соціальної роботи  

та  психології  

Подільський спеціальний навчально-   

реабілітаційний соціально-економічний коледж 

м. Кам'янець-Подільський  

ЧИННИКИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ПЕДАГОГА …...  

 

Виклад основного матеріалу 

Список використаних джерел: 

 

У разі відступу від зазначених вимог рукописи не прийматимуться 

до розгляду. Оргкомітет залишає за собою право не повертати матеріали, 

що оформлені з порушенням вимог або подані пізніше встановленого 

терміну. 

 

Проїзд, проживання та харчування здійснюються за рахунок 

учасників семінару. 

 

http://psycholing-journal.com/downloads/dstu.pdf
http://psycholing-journal.com/downloads/dstu.pdf


Подання документів для участі у семінарі 

Для участі у cемінарі тези доповідей необхідно подати до 27 листопада 

2019 року (переслати електронною поштою на адресу 

NatalieZhyljak@ukr.net). 

 

Контактні телефони:  

- Федорчук Віктор Миколайович  (067) 1723318; 

- Жиляк Наталія Вікторівна           (097) 6711811;  

- Заремська Тетяна Олегівна        (098) 4572456. 

З повагою Оргкомітет 

Заявка на участь у семінарі  

Заявка на участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі 

«Психічне здоров’я персоналу освітніх організацій та його 

профілактика» 

5 грудня 2019 рік 

П.І.Б. учасника (повністю)  

Місце роботи або навчання,  

посада (без скорочень) 

 

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Характер участі у конференції  

Форми участі: 

очна / заочна участь з публікацією тез в 

електронному збірнику матеріалів семінару, 

з отриманням програми семінару та 

сертифікату учасника; 

 

Назва тез (виступу)  

Тематичний напрям семінару   

Мультимедійна презентація Так / ні 

Контактний телефон  

E-mail  

 

mailto:NatalieZhyljak@ukr.net

