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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

Міністерство освіти і науки України, Українська інженерно-педагогічна 

академія, Інститут модернізації змісту освіти, Харківський національний медичний 

університет, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Військово-

медичний клінічний центр Північного регіону, Інститут Прикладної Психології 



«Гуманітарний центр», Offenburger Akademie für Psychotherapie та Katowice School 

of Technology, Poland запрошують Вас прийняти участь у ІІ Міжнародній 

міждисциплінарній науково-практичній конференції: «Сучасні психологічні 

тенденції підтримки та відновлення психічного здоров’я особистості: теорія та 

практика», яка відбудеться 24-25 вересня 2021 року у м. Харків (у онлайн-форматі). 

До участі в конференції запрошуються практичні психологи, медичні 

психологи, лікарі-психіатри, лікарі-наркологи, психотерапевти, викладачі, школярі 

випускних класів - конкурсанти МАН, аспіранти та студенти. Учасники конференції 

матимуть можливість представити результати своїх досліджень та свого досвіду на 

пленарному засіданні та в секціях, а також взяти участь в дискусіях. Результати 

досліджень будуть опубліковані у електронному збірнику матеріалів конференції. За 

бажанням учасники можуть отримати сертифікат про підвищення кваліфікації 

обсягом 15 годин (0,5 кредити ЄКТС). 

В програмі конференції передбачаються доповіді, майстер-класи та воркшопи 

провідних фахівців з України, Польщі, Німеччини. Очікуються учасники 

конференції з Києва, Одеси, Львова, Запоріжжя, Черкас, Чернігова, Житомира, 

Чернівців, Кропивницького, Харкова та інших міст. 

Метою проведення ІІ Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної 

конференції «Сучасні психологічні тенденції підтримки та відновлення психічного 

здоров’я особистості: теорія та практика» є представлення сучасних моделей 

підтримки, відновлення психічного здоров’я особистості (теоретичне та практичне 

обґрунтування) та надання медико-психологічної допомоги в сучасних умовах. 

 

Секції конференції: 

1. Сучасні моделі підтримки та відновлення психічного здоров’я 

2. Сучасні проблеми надання медико-психологічної допомоги 

 

Форма участі у конференції: доповідь, участь у секціях та майстер-класах в 

якості слухача, видання тез. 

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька. 

Місце проведення конференції: Українська інженерно-педагогічна академія, 

м. Харків, вул. Університетська 16. 

Реєстрація учасників конференції – 24 вересня 2021 р. о 09-00 год. у 

Українській інженерно-педагогічній академії (посилання на конференцію буде 

надіслано на електронну пошту). 

Початок роботи конференції – 24 вересня 2021 р. о 10-00 год. 

Вимоги до оформлення тез: 

Шрифт: Times New Roman - кегль 12, міжрядковий інтервал – 1, абзацний 

відступ – 1 см., всі поля – 2 см. 

Обсяг тез: до 2 сторінок, розміром А4 у форматі Microsoft Word *.doc або 

*.docx. 



На першій сторінці у правому верхньому кутку – прізвище та ініціали автора 

(напівжирний), нижче – назва навчального закладу, місто (курсив). Назву тез 

друкувати по центру великими літерами (шрифт напівжирний). Текст тез друкувати 

з вирівнюванням по ширині сторінки. Список літератури до тез подавати не 

потрібно, а посилання на праці інших авторів робити в тексті за зразком: (Іванова 

К.О., 2014).  

Збірка тез буде надіслана на електронну адресу учасників (вказану у заявці) 

впродовж двох тижнів по закінченні конференції. 

За достовірність, академічну доброчесність наукового матеріалу, професійного 

формулювання, фактичних даних, цитат, власних імен, географічних назв тощо 

відповідають автори публікацій. Оргкомітет залишає за собою право не повертати 

матеріали, що оформлені з порушенням цих вимог або подані пізніше встановленого 

терміну. 

Просимо надіслати заявку на участь у конференції до 21.09.2021 за 

реєстраційною формою https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP8RRSYPc911D

tWvO5s9_qi4KoxRQYTT6pdl458TN5l0ZCEA/viewform 

Уразі дистанційної форми участі на кожного автора/співавтора конференції 

подається окрема заявка. 

Для включення у електронний збірник матеріалів конференції необхідно до 

21.09.2021 надсилати тези на електронну адресу orgkomitet24@gmail.com 

В назві файлу вказати прізвище та ініціали автора (наприклад: Іванова К.О. 

тези; Іванова К.О. (участь у конференції). Надсилаючи матеріали електронною 

поштою, у темі листа обов’язково вказуйте своє прізвище та призначення листа 

(Іванова, конференція). 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

 

61003, м. Харків, вул. Університетська 16, Українська інженерно-педагогічна 

академія, кафедра Практичної психології. 

Довідки з організаційних питань можна одержати за телефонами: 

+38 (066) 372 20 13 – Харцій Олена Миколаївна 

+38 (050) 508 97 61 – Чередник Аліна Олександрівна 

 

З повагою,        ОРГКОМІТЕТ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP8RRSYPc911DtWvO5s9_qi4KoxRQYTT6pdl458TN5l0ZCEA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP8RRSYPc911DtWvO5s9_qi4KoxRQYTT6pdl458TN5l0ZCEA/viewform
mailto:orgkomitet24@gmail.com


Приклад оформлення тез: 
 

Білоцерківська Юлія Олександрівна 

Колчигіна Анна Валеріївна 

Українська інженерно-педагогічна академія 

м. Харків 

Кіслий Віталій Дмитрович 

Харківський національний університет  

Повітряних сил ім. І.Кожедуба  

м. Харків 

 

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК САМООЦІНКИ ТА ВОЛЬОВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ СТУДЕНТІВ, 

ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ І НЕ ПРАЦЮЮТЬ 

 

У роботі розглянута проблема впливу взаємозв’язку самооцінки та вольової регуляції 

студентів, які працюють і студентів, які не працюють. У роботі міститься аналіз останніх 

досліджень та публікацій в рамках основних психологічних підходів і наукових шкіл, 

проаналізовано сучасні теоретичні підходи до визначення сутності проблеми… 

 


