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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у XVI Міжнародній науково-практичній он-лайн
конференції
«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ:
СОЦІАЛЬНІ ТА ОСОБИСТІСНІ РЕСУРСИ СТВОРЕННЯ БЛАГОПОЛУЧНОГО
ЛОКАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА»,

яка відбудеться 15 травня 2020 року
До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних
закладів та інші працівники освіти, психологи, соціальні працівники, екологи, соціологи,
філософи, економісти, біологи, управлінці, представники бізнес структур, аспіранти,
студенти.
Тематичні напрямки роботи конференції:
1. Соціальні проекти та програми розвитку життєвого середовища.
2. Громада, як суб’єкт збереження та розвитку природного середовища регіону.
3. Особистісні ресурси життєдіяльності в локальному середовищі.
4. Соціальні мережі, як суб’єкт проекологічної активності.
5. Психолого-педагогічні технології розвитку екологоорієнтованої життєдіяльності особистості.
6. Психологічна обізнаність та компетентність в умовах екологічних ризиків та небезпек.
7. Екологічність інклюзивного простору міського середовища.
Програма конференції:
9.30-10.00 Реєстрація учасників
10.00 -12.00 Пленарне засідання

12.00-12.30 Перерва
12.30-14.00 Круглий стіл «Психологічні стратегії образу життя в умовах екологічних
загроз»
14.00-14.30 Перерва
14.30-16.00 Круглий стіл «Психологічні практики в віртуальному просторі»
16.00-16.15 Перерва
16.15- 16.45 Підведення підсумків конференції.
В рамках круглого столу «Психологічні практики в віртуальному просторі» буде
проведено презентацію інноваційного інтерактивного обладнання для освіти, інклюзії та
реабілітації українського виробника «Briolight»;
Робочі мови конференції: українська, англійська, мови ЄС.

Для участі в конференції необхідно заповнити реєстраційну картку учасника за
посиланням: https://forms.gle/fx9jnzYA8nFUeAU37
УВАГА! В реєстраційній картці обов’язковим є поле для тез, обсяг яких складає до
6000 символів. Тези будуть опубліковані в електронному вигляді до конференції.
Бажаючі отримати сертифікат учасника конференції мають зареєструватися не пізніше
10_травня у зв’язку з необхідністю виготовлення сертифікату.
Статті конференції будуть опубліковані у фахових виданнях.
Вартість публікації – 100 грн. / за стор.
Друкований збірник надсилається Новою поштою за рахунок отримувача.
Статті просимо надсилати до 15 травня 2020 року електронною поштою
conf_2020@ecopsy.com.ua або подати під час реєстрації учасника на конференції.
Організаційний внесок для участі в он-лайн конференції сплачується учасниками –
150грн.
У вартість виплат входить: підготовка програми конференції, виготовлення
сертифікату учасника конференції, підготовка та видання електронного збірника тез
конференції, оплата платформи ZOOM для конференції.
Електронний збірник тез конференції буде надіслано на вказану в заявці електронну
адресу. Матеріали конференції (програма та сертифікат) будуть надіслані на вказану в
заявці адресу за рахунок авторів.
Реквізити для переказу грошових коштів у гривнях
(сплату просимо пересилати з урахуванням відсотків переказу коштів)
Найменування банку
«Приватбанк»
Номер картки
№ 5169360007900628
Павленко Оксана Володимирівна

Контакти:
Київ:
Павленко Оксана Володимирівна
Кирпенко Тетяна Михайлівна
Миколаїв: Опанасенко Людмила Анатоліївна
Партенадзе Оксана Віталіївна

+38-067-477-23-50,
+38-050-332-66-35
+38-067-512-27-71
+38-093-912-68-80

Згідно рекомендацій і вимог ВАК України, матеріали мають містити:
– постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими
чи практичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання
проблеми і на які спирається автор;
– формулювання цілей статті (постановка мети, завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів;

– висновки і перспективи подальшого дослідження.
Вимоги до оформлення статті:
– На початку статті у першому рядку ліворуч зазначається індекс УДК. По центру –
назва статті.
Нижче по центру – прізвище, ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання,
посада, місце роботи (без скорочень), e-mail автора. Далі обов’язково подається три
анотації українською (1–12 рядків), російською (10–12 рядків) та англійською (20–22
рядки) мовами, а також ключові слова (keywords) трьома мовами (8–10 слів); перед
кожною анотацією потрібно подавати прізвище автора та назву статті.
– Обсяг статті – від 0,5 друк. арк. (від 12 стор).
– Формат файлу – WORD (doc, docx). Формат сторінки – А4. Поля: ліве – 2 см,
праве – 2 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см. Рекомендований шрифт – TimesNewRoman,
кегль – 14, відстань між рядками – 1,5 інтервали.
– Графіки, рисунки (тільки формат JPG) і таблиці (формат WORD) можуть бути
безпосередньо в тексті або міститися в окремих файлах. Ілюстрації мають бути
підготовлені та масштабовані таким чином, щоб розміри букв тексту на ілюстраціях не
перевищували розмір букв основного тексту статті більш ніж на 50%.
– Дробові числа подавати через крапку (0.001).
– Розрізняти в тексті дефіс «-» та тире « – ».
– Список використаних джерел оформлюється згідно з вимогами ВАК України
(Бюллетень ВАК України. – 2009. – № 5). Посилання на літературу вказуються у
квадратних дужках [12, с. 24]. Список повинен містити усіх авторів, яких ви вказуєте в
тексті.
– Транслітераційний список використаних джерел оформлюється автором за
допомогою сайту http://translit.ru/.
– Обидва списки джерел подаються 14 шрифтом / 1.5 інтервалом.
Для опублікування необхідно надіслати на електронну адресу редакції:
– Електронний варіант статті (назва файлу – ваше прізвище).
– Відомості про авторів (прізвище, ім’я, по батькові; посада; вчений ступінь; вчене
звання; місце роботи або навчання; адреса електронної пошти; дом. адреса; номери
контактних телефонів) – вказуються на окремому аркуші наприкінці статті українською та
англійською мовами.
– Рецензію наукового керівника (для студентів, аспірантів та здобувачів).
Редакція залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають вимогам
і не пройшли рецензування.
Редакція не обов'язково поділяє позицію, висловлену авторами у статтях та не несе
відповідальності за достовірність наведених даних та посилань.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
УДК ...
ІВАНЧУК В. А.
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
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Текст анотації… (10–12 рядків)
Ключові слова: … (8–10 слів)
Текст статті …
В тексті жирним виокремлюються частини статті:
– Постановка наукової проблеми
– Аналіз останніх досліджень і публікацій
– Мета статті
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– Висновки і перспективи подальшого дослідження
Список використаних джерел
1. …
2. ….
Транслітераційний переклад списку використаних джерел
1. …
2. ….
Автор + названиестатьи
Текст аннотации … (10–12 рядків)
Ключевые слова: … (8–10 слів)
Автор + назва статті (англ. мовою)
Summary ... (20–22 рядки)
Keywords: ... (8–10 слів)
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УВА ГА !
Автори статей несуть відповідальність за зміст, грамотність і оформлення поданих статей.
Статті, які не відповідатимуть вказаним вимогам, друкуватися не будуть.

