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І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й  Л И С Т  

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас узяти участь у  

І Міжнародній науково-практичній конференції 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ КООРДИНАТИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ» 

присвячена 90-річчю  

Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 

яка відбудеться 2-3 червня 2020 року  

 

Напрями роботи конференції: 

1. Психолого-педагогічні особливості становлення та розвитку особистості в освітньому 

просторі.  

2. Психолого-педагогічні умови організації навчально-професійної діяльності молоді в умовах 

євроінтеграції: практико-орієнтований аспект. 

3. Розвиток творчості учнівської та студентської молоді. 

4. Проблеми інноваційної діяльності в освітніх закладах. 

5. Особливості збереження психічного здоров’я особистості в умовах освітнього середовища. 

6. Психолого-педагогічна допомога особистості в ситуаціях життєвих змін. 

7. Формування мотивації учасників освітнього процесу. 

Місце проведення конференції: 

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

Адреса: 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24. 

Робочі мови конференції:  українська, російська, англійська.  

 За результатами конференції планується: підготовка збірника наукових матеріалів, програма 

конференції – 280 грн.  

Друк статей у виданнях, що включені до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus: 

 «Технології розвитку інтелекту».  Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 

http://psytir.org.ua/ 

«Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка». 

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, http://visn-

ped.gnpu.edu.uatel/ 

http://visn-ped.gnpu.edu.uatel/
http://visn-ped.gnpu.edu.uatel/


Для участі у науково-практичній конференції необхідно: 

До 10 травня 2020 року подати до оргкомітету конференції матеріали для публікацій, 

відскановану копію поштового переказу про оплату, відомості про авторів за електронною адресою: 

kafpsyped@gmail.com  

Оплата матеріалів конференції: Національний університет «Полтавська політехніка                 

імені Ю. Кондратюка» 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24 

IBAN: UA778201720313201002201009727 

Свідоцтво платника ПДВ № 23992918 

ДКСУ ІПН 020711016348 

МФО 820172 Код ЄДРПОУ 02071100 

Тел. (0532) 56-96-78 

Вимоги до оформлення матеріалів конференції: 

 наукові матеріали, 3-5 сторінок, оформлюються за таким планом: актуальність, мета, 

методика та організація дослідження, результати дослідження, висновки, література; 

 перед змістом матеріалів подається УДК, назва (посередині), по правому краю ПІБ автора, 

місце роботи, електронна адреса. 

 

УДК 159.923.2:378.22-051 

СТИМУЛЮВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Іванов Г.С. 

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

sudorenko@ukr.net 

 автором надається електронна версія матеріалів на адресу оргкомітету. Електронна версія 

подається у форматі *.doc. Шрифт Times New Roman кегль 14, через 1,5 інтервали; поля: зліва – 20 мм, 

зверху та знизу – 20 мм, справа – 20 мм, папір – А 4. 

Відповідальність за зміст та грамотність матеріалів конференції несуть автори. Наукові 

матеріали, які не відповідають вимогам та надіслані пізніше зазначеного терміну, а також без 

попередньої оплати, не розглядатимуться і не повертатимуться. 

Прохання заповнити таблицю за зразком та надіслати окремим файлом. 

Відомості про авторів матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції 

«Психолого-педагогічні координати розвитку особистості» 

 (2-3 червня 2020 р.) 
Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Назва доповіді  

Місце роботи  

Домашня адреса  

Відділення Нової пошти  

Телефони (мобільний, домашній, робочий)  

E-mail  

Посада  

Учений ступінь, наукове звання  

Напрямок, у рамках якого  подаються матеріали  

 

Пересилка матеріалів забезпечується за рахунок авторів.  

Адреса, e-mail та телефони оргкомітету конференції: 
36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24. 

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

E-mail: kafpsyped@gmail.com 

Координатори конференції:  

(050)6717085 (заступник голови оргкомітету – Яланська Світлана Павлівна),  

(095)8177485 (член оргкомітету – Атаманчук Ніна Михайлівна), 

(066)3369120 (член оргкомітету – Клевака Леся Петрівна), 

(097)4382177 (член оргкомітету – Горбенко Юрій Леонідович), 

(066)7478033, (098)7436434 – Корнілов Олександр Володимирович. 

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО ВСІХ БАЖАЮЧИХ ДО УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ! 


