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ІІ Міжнародна науково-практична конференція
ОСОБИСТІСТЬ У КРИЗОВИХ УМОВАХ
ТА КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ ЖИТТЯ
18-19 лютого 2016 р.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги !
Запрошуємо науковців, фахівців у галузі надання психологічної допомоги, всіх зацікавлених
осіб до участі у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Особистість у кризових
умовах та критичних ситуаціях життя», яка відбудеться 18-19 лютого 2016 р. на базі кафедри
практичної психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
1.
2.
3.
4.

Напрями роботи конференції:
Теоретико-методологічні дослідження особистості у кризових умовах та критичних
ситуаціях життя.
Вікові та соціокультурні життєві кризи особистості: адаптація, ресоціалізація, розвиток.
Психічне здоров’я та психологічна допомога особистості у кризових, посткризових
умовах та критичних ситуаціях життя.
Особистість в особливих умовах життєдіяльності і в спорті.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць «Особистість у
кризових умовах та критичних ситуаціях життя» до початку конференції.
Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу секцій, майстер-класи.
Реєстрація учасників конференції – 18 лютого 2016 р. у фойє центрального корпусу Сумського
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка з 10.00 до 11.00.
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, польська.
Для участі у роботі конференції необхідно до 21 грудня 2015 року надіслати електронною поштою
на Е-mail: practpsyhol@sspu.sumy.ua:
1)
статтю (назва файлу – «прізвище автора+ statia» набрані латинськими літерами,
наприклад, Naumenko_Statia);

2)
3)
4)

заявку на участь у конференції (назва файлу – «прізвище автора+zayavka» набрані
латинськими літерами, наприклад, Naumenko_ zayavka), зразок додається;
сплатити організаційний внесок за участь у конференції 100 грн.;
сплатити вартість публікації з розрахунку 25 грн. за кожну сторінку формату А 4;
За умови заочної участі в конференції розсилка матеріалів здійснюється за рахунок авторів.

Вимоги до оформлення статей:
1)
мова – українська, російська, польська або англійська;
2)
обсяг публікації - 4-6 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 лівому куті УДК статті, у верхньому правому куті зазначити прізвище, ім’я, по
батькові автора (напівжирний курсив), нижче – науковий ступінь, вчене звання, назва організації;
назва статті - великими літерами, напівжирним шрифтом, форматування по центру.
Зразок оформлення статей
УДК 159.923

Науменко Юлія Романівна
к. психол. н., доцент,
Сумський державний педагогічний університет
імені А.С. Макаренка (м. Суми)

ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОПОМОГИ ОСОБИСТОСТІ У КРИЗОВИХ УМОВАХ ТА
КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ ЖИТТЯ
Анотація (українською мовою, 2-3 рядки)
Ключові слова
Текст статті
Література
Тексти статей мають бути ретельно перевірені й повністю відредаговані. За зміст тексту та
наявність помилок несуть відповідальність автори.
Оплата здійснюється
поштовим переказом на адресу: Сумський державний педагогічний університет імені А.С.
Макаренка, кафедра практичної психології, вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002 для
Ніжніченко Анастасії Олександрівни; або
на карточку Приватбанку 4149 4978 3219 8040 на ім’я Ніжніченко Анастасія Олександрівна
(після оплати передзвонити за телефоном +38(096)96-81-883, +38(099) 25-46-582)
Електронний варіант статті, заявку та копію квитанції просимо надсилати електронним
листом на адресу: practpsyhol@sspu.sumy.ua
Додаткова інформація для учасників конференції:
1.
Оргкомітет залишає за собою право відхилити статтю, якщо вона не відповідає вимогам або
тематиці конференції, а також за відсутності підтвердження оплати.
2.
Усі витрати, пов’язані з участю в конференції (проїзд, проживання, харчування) здійснюються
за рахунок учасників.
За довідками звертатися:
Ø
Щербакова Ірина Миколаївна, +38 (050) 1523478, ishcherbakova@ukr.net
Ø
Ніжніченко Анастасія Олександрівна, +38 (096) 96-81-883, +38 (099) 25-46-582,
anastasia_1987@mail.ru
Ø
Кузікова Світлана Борисівна, завідувач кафедри практичної психології +38 (095) 79-78-463; +38
(096) 83-83-442; +38 (063) 66-93-102, kuzikova_svetlana@ukr.net
З повагою, оргкомітет

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції
ОСОБИСТІСТЬ У КРИЗОВИХ УМОВАХ ТА КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ ЖИТТЯ
1. Прізвище, ім'я, по батькові
2. Науковий ступінь, звання
3. Посада
4. Місце роботи (місто)
6. Тема доповіді
5. Тематичний напрям конференції
6. Мультимедійна презентація:
ні □ /так □
7. Е-mail автора
8. Контактна адреса
Укрпошта або Нова пошта
9. Телефон
10. Форма участі (позначити «+»)
очна (+стаття)
очна (без статті)
заочна
11. Заявка на проживання:
ні □ / так □ (з _____ по ______ березня)

