Міністерство освіти і науки України
Комунальний заклад
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України
Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Лабораторія організаційної та соціальної психології
Українська асоціація організаційних психологів та психологів праці
Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра теоретичної та практичної психології
Навчально-науковий інститут менеджменту та психології
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
Кафедра психології та особистісного розвитку
Запорізький національний університет
Кафедра психології
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Кафедра психології
Сумський державний університет
Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій

Інформаційне повідомлення

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у роботі
V Міжнародної науково-практичної конференції

«Інноваційні технології в роботі практичного психолога»,
яка відбудеться 31 травня 2022 року
Мета конференції: ознайомлення з інноваційними технологіями в різних
галузях психологічної практики, розкриття особливостей впровадження
інноваційних форм та методів у просвітницькій, профілактичній,
консультативній та психокорекційній діяльності практичного психолога.
Місце проведення: служба Microsoft Teams сервісу Office 365 плану A1,
на який підписаний Комунальний заклад Сумський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти.
Форма участі: онлайн.
Підключення до конференції за посиланням: https://bit.ly/3FlEA9R
Початок роботи конференції 31.05.2022 о 10-00 год.
Тематичні напрями роботи конференції:
1. Теоретичні аспекти застосування інноваційних технологій в різних
галузях психологічної практики.
2. Практичний досвід використання інноваційних форм та методів у
просвітницькій, профілактичній, консультативній та психокорекційній
діяльності практичного психолога.
3. Сучасні підходи до надання психологічної допомоги та підтримки
особистості в умовах сьогодення. Особливості надання першої психологічної
допомоги.
4. Специфіка психологічного супроводу та психологічної підтримки дітей
та учнів в умовах сьогодення.

5. Психологічне благополуччя та психічне здоров’я як умова
гармонійного розвитку особистості.
6. Особливості використання інноваційних технік та технологій для
професійного вдосконалення та особистісного розвитку фахівця.
7. Психолого-організаційні аспекти налагодження конструктивної
взаємодії та ефективної співпраці.
Основні форми роботи: круглий стіл, майстер-класи, тренінгові заняття,
дискусійна платформа.
До участі запрошуються: науковці, науково-педагогічні працівники,
психологи, методисти обласних закладів післядипломної педагогічної освіти,
керівники закладів освіти, учителі, працівники психологічної служби системи
освіти, інші зацікавлені особи.
За результатами конференції планується:
- програма конференції;
- електронний сертифікат;
- електронне видання матеріалів.
Матеріали конференції будуть розміщені на сайті кафедри психології
Комунального
закладу Сумський
обласний
інститут
післядипломної
педагогічної освіти.
Учасники Міжнародної конференції отримають електронний сертифікат
участі, програму конференції.
Умови участі у конференції:
Для участі у конференції необхідно до 25.05.2022 здійснити on-line
реєстрацію за посиланням: https://forms.office.com/r/fnzqxjbZ39
Матеріали конференції приймаються до 25.05.2022 включно (Додаток).
на е-mail: konf2022@ukr.net
Надсилаючи матеріали електронною поштою, у темі листа обов’язково
вказуйте своє прізвище та перелік матеріалів, які цим листом надсилаються.
Наприклад: Конференція Іванов В.В.: тема виступу, стаття.
Фінансові умови: участь у конференції є безкоштовною.
За додатковими довідками з питань, що можуть виникати в учасників,
просимо звертатися за телефоном :
+380501989205 Вознюк Алла Вікторівна
+380958895780 Крикун Людмила Володимирівна
Щиро запрошуємо Вас до участі в роботі конференції!
З повагою оргкомітет.

Додаток
Вимоги до оформлення наукових матеріалів
Стаття повинна включати такі блоки:
1) актуальність дослідження;
2) мета дослідження;
3) виклад основного матеріалу;
4) висновки;
5) список використаних джерел.
Електронний варіант тексту матеріалів обсягом 6–7 повних сторінок
формату А4, заповнення останньої сторінки не менше 75%, набраних у
редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc.
Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – по 2 см. Шрифт тексту – Times New Roman,
кегль – 14, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал – 1,5; не виставляти
примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування.
У верхньому правому куті зазначити прізвище та ім’я автора, нижче –
науковий ступінь, вчене звання, посаду, назву організації, далі через рядок
текст.
Назву статті друкувати великими літерами з вирівнюванням по центру.
Вирівнювання тексту – по ширині; виділення в тексті допускаються тільки
курсивом і жирним шрифтом, розрядка й підкреслення виключаються; список
використаних джерел оформляється за правилами бібліографічного опису
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (не більше 7-8 джерел) – друкується після основного
тексту. Приклад посилання на джерело – [8].
Матеріали конференції не підлягають додатковому редагуванню, тому
мають бути ретельно перевірені.
Автори несуть відповідальність за представлений матеріал конференції.
Увага! При оформленні списку використаних джерел не використовуйте
автоматичну нумерацію.
Зразок оформлення статті
Артеменко Олена Володимирівна,
практичний психолог Недригайлівської
спеціалізованої ЗОШ I-III ступенів
(опорний заклад) Недригайлівської селищної ради
РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ
ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ LEGO-ТЕХНОЛОГІЙ
Актуальність дослідження. ………..
Мета дослідження – …….
Виклад основного матеріалу. …….
Висновки. …………
Список використаних джерел.

