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КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ 

 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  

 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 
Кафедра психології запрошує науковців, науково-

педагогічних, педагогічних працівників закладів освіти та установ; 
працівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів), 
відділів освіти об’єднаних територіальних громад, працівників 
психологічної служби та інклюзивно-ресурсних центрів; фахівців у 
галузі практичної психології та соціальної роботи; докторантів, 
здобувачів, аспірантів, студентів, представників жіночих, 
молодіжних, громадських організацій, товариств та всіх 
зацікавлених осіб взяти участь у регіональній науково-практичній 
інтернет-конференції 

 

«Психологічний супровід учасників освітнього 
процесу в умовах інклюзивної освіти» 

27–30 листопада 2018 року 

 
Мета конференції – консолідація зусиль науки, практики і громадськості 

для пошуку шляхів щодо розв’язання актуальних проблем інклюзивної освіти; 
можливість переосмислення принципів освітньої політики зі створення рівних 
умов та можливостей для отримання якісної освіти і розвитку потенціалу 
всіх дітей; сприяння поширенню інформованості серед населення; обмін 
науково-дослідним та практичним досвідом. 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
1. Інклюзивна освіта: основні поняття, зміст та філософсько-

культурологічні, теоретико-методологічні засади. 

2. Актуальні проблеми, тенденції, суперечності інклюзивної освіти в 
сучасному вимірі: психологічні, педагогічні, дидактичні, професійні. 

3. Пропедевтика, профілактика, психологічний супровід та 
комплексна допомога в інклюзивному середовищі. 

4 Роль психологічної служби, громадськості, батьків, сім’ї дитини з 
особливими освітніми потребами в процесі інтеграції її в нормативно 
освітнє середовище. 

 
Форма участі – дистанційна. 
Робоча мова конференції – українська. 
 
Для участі у конференції необхідно до 25 листопада 2018 року 

надіслати в електронному варіанті текст статті та заявку учасника за адресою 
dpszt@ukr.net 

mailto:dpszt@ukr.net


Текст статті та заявку учасника оформляти окремими файлами і 
називати за зразком: zayavka_Boyko.doc; stat_Boyko.doc   

Матеріали конференції (для ознайомлення і обговорення) будуть 

розміщенні на сайті КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти» ЖОР. Про надходження матеріалів та їх розміщення на 
web-сторінці всім учасникам буде надіслано повідомлення. 

Учасники, які візьмуть участь в обговоренні розміщених матеріалів 
(залишать коментарі та пропозиції), отримають сертифікати учасників 

конференції. 
За результатами роботи конференції заплановано електронне видання 

збірки матеріалів конференції (публікація статті безкоштовна). 

Оргкомітет конференції залишає за собою право не розміщувати в 
електронній версії конференції матеріали, які не відповідають тематиці 

конференції та вимогам. 
Відповідальність за висвітлений матеріал у статтях несуть автори. 
Участь у конференції безкоштовна.  

 
 

Вимоги до оформлення статей на інтернет -конференцію 
 
Обсяг – 7–10 сторінок.  

Шрифт: гарнітура – Times New Roman; розмір – 14; міжрядковий 
інтервал – 1,  інтервал – перед та після  0 пт, абзац – перший рядок 1,25 см.  

Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см.  

Вирівнювання тексту статті – за шириною. 
Сторінки статті не нумеруються.  

Використовувати лише такі лапки: «».  
У тексті слід розрізняти тире (alt+0150) та дефіс. 
Текст має бути оформлений у редакторі Word 98–2003. 

 
Текст статті оформлюється з дотриманням такої наступності 

розташування записів:  
1. Прізвище, ініціали, посада, науковий ступінь, вчене звання (у 

називному відмінку, праворуч, звичайний шрифт). 
2. Назва статті (по центру, великими літерами, жирним шрифтом). 
3. Анотація та ключові слова українською мовою (з абзацу, текст 

5-8 рядків (до 500 символів), ключових слів має бути від 5 до 10; виділити 
курсивом).  

4. Зміст статті: 

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями; 

-  аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми; виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується запропонована стаття; формулювання мети 

дослідження; 
- виклад основного матеріалу і результатів дослідження; 

- висновки і перспективи подальших досліджень з цього напрямку.  
Бібліографічні посилання в тексті слід подавати у квадратних дужках із 

зазначенням порядкового номера в списку літератури та сторінки цитованого 
джерела, наприклад: [3, с. 125]. 

5. Список використаних джерел у алфавітному порядку оформити 

відповідно до вимог державного стандарту ДСТУ 7.1:2006. У списку слід 
розрізняти тире (alt+0150) та дефіс. 



Контактні особи: 
 Ірина Іванівна Бойко, завідувач кафедри психології, кандидат 
психологічних наук, доцент – тел. 097 667 47 82; 
 Олена Миколаївна Вознюк, викладач кафедри психології, кандидат 
психологічних наук – тел. 067 508 24 03. 

 
 
 

 
 
Зразок оформлення статті 
 

С. Д. Маслюченко 
к. психол. наук, 

викладач кафедри психології 
 

ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ  
 

Анотація. 

Ключові поняття: 

 
Зміст статті (із дотриманням структури статті) 
 
Список використаних джерел. 

 
 
 

 
 

ЗАЯВКА 
на участь у регіональній науково-практичній  

інтернет-конференції  
«Психологічний супровід учасників освітнього процесу в умовах 

інклюзивної освіти» 
 

Прізвище, ім’я та по батькові  

Науковий ступінь,  
учене звання 

 

Посада  

Місце роботи (повна назва)  

Контактні телефони  

Е-mail  

Тематичний напрям  

Назва статті   

Даю згоду на публікацію матеріалів, які надіслано на електронну  

адресу dpszt@ukr.net, та використання персональних даних 

 
 

 

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО УЧАСТІ У РОБОТІ 

КОНФЕРЕНЦІЇ! 

mailto:dpszt@ukr.net

