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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у
IV Міжнародній науково-практичній конференції
студентів, аспірантів, молодих викладачів та вчених
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ
РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ
СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»
Конференція відбудеться 18 жовтня 2018 року

на базі Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»
Форма роботи конференції: очна дистанційна.
Робочі
російська.

мови

конференції:

українська,

англійська,

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОНТАКТІВ
Адреса оргкомітету: Україна, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2,
навчальний корпус У2.
Контактні телефони: +38-057-707-64-90, +38-057-707-68-60
E-mail: psy_conference_khpi@ukr.net
Інформацію про конференцію можна знайти на офіційній сторінці
кафедри педагогіки та психології управління соціальними
системами
імені
акад. І.А. Зязюна
НТУ
«ХПІ»
http://web.kpi.kharkov.ua/ppuss/ru/konferentsii

Відповідальний секретар конференції
к.психол.н., доц. каф. ППУСС ім. акад.І.А. Зязюна,
доц. Богдан Жанна Борисівна
Технічний секретар конференції
інженер каф. ППУСС ім. акад.І.А. Зязюна
Гриценко Ольга Сергієвна
р.т. +38-057-707-68-60

Основні напрями роботи конференції:

ЗАЯВКА УЧАСНИКА

Секці1. Психологічні засади реформування системи підготовки
молодих викладачів в університеті.

Секція4. Організаційні, професійні
діяльності сучасного фахівця.
Секція5. Психолого-педагогічні
лідерського потенціалу особистості.

та

у

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Секція 2. Формування сучасного лідера: виклики сьогодення.
Секція3. Психолого-педагогічний
досвід
національної гуманітарно-технічної еліти.

ІV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»

формуванні

18 жовтня 2018 року
Прізвище ім’я по батькові_________________________________

соціальні

технології

ролі

у

розвитку

Для участі в конференції необхідно до 10 вересня 2018
року
надіслати
на
е-mail
оргкомітету
конференції
psy_conference_khpi@ukr.net окремими файлами:
 заявку на участь у роботі конференції;
 текст статті до збірника праць учасників конференції
українською, російською, англійською;
 копію квитанції про сплату організаційного внеску у розмірі 150
гривень (включає видання програми конференції, збірника
наукових
праць,
сертифікату
конференції)
на
картку
ПРИВАТБАНКУ № 5168 7572 9450 1301 на прізвище Гура Тетяна
Віталіївна
 Комісія за переказ коштів сплачується автором.
 Доставку матеріалів конференції оплачує автор.
 Статті будуть надруковані у збірнику наукових праць
конференції.
Оргкомітет не несе відповідальності перед учасниками, які
не надіслали свої заявки і оргвнесок для участі в конференції
вчасно.

Науковий ступінь________________________________________
Вчене звання____________________________________________
Місто, держава___________________________________________
Організація (повністю)____________________________________
Посада__________________________________________________
Адреса для листування___________________________________
Відділення Нової пошти для пересилки матеріалів___________
Телефон_________________________________________________
Е-mail___________________________________________________
Назва доповіді___________________________________________
Секція__________________________________________________
Планую (підкреслити):
 приїзд і особисту участь у роботі конференції;
 тільки публікацію матеріалів.
Вказати необхідність технічних засобів для виступу.
Підпис ____________ «______________ » 2018 р.

Вимоги до оформлення статей
Матеріали статей подаються єдиним файлом обсягом до 4
сторінок, формат - А4, орієнтація – книжна, усі поля - 2,5 см,
міжрядковий інтервал - 1,5, шрифт Times New Roman - 14 кегель.
Після статті подається список літератури (не менше 3 джерел).
На першій сторінці тексту, у верхньому кутку зліва вказують
УДК, з наступного рядка вказують ініціали та прізвище автора,
місто та країну.

К о н т а к т н і т е л е ф о н и:
з питань публікації статей (057) 707–67–77 – Богдан Жанна
Борисівна

з питань участі та поселення (057) 707–62–78; 096–791–63–
58 – Кучерявенко Олена Олександрівна
Адреса оргкомітету конференції:

З наступного рядка назва статті друкується великими
літерами по центру. Далі через рядок подається текст.

Україна, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ»,
завідувач кафедри педагогіки та психології управління
соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна,

Наукові статті мають містити такі елементи:
постановка проблеми, основна мета статті, виклад основного
матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих результатів,
висновки з дослідження й перспективи подальших розробок.

д-р пед. наук, проф., член-кореспондент НАПН України
Романовський Олександр Георгійович

Рішення про публікацію матеріалів і питання особистої участі
прийматиметься організаційним комітетом.
Статті і заявки надсилати:
В електронному варіанті окремими файлами:
- заявку учасника конференції (Іванов І.І._заявка)
- статтю (Іванов І.І._стаття)
- відскановану копію переказу організаційного внеску
(Іванов І.І._оплата).
E-mail: psy_conference_khpi@ukr.net
тема листа «Іванов І.І._секція №___»

Тел.: (057) 700–40–25; 707–61–48; 707–60–42
Факс: (057) 707-63-71

