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Міжнародна науково-практична конференція
«Психологія травми: дискусійні питання психологічної допомоги»
Інформаційний лист
20-21 квітня 2017 року на базі Запорізького національного університету
відбудеться міжнародна науково-практична конференція «Психологія травми:
дискусійні питання психологічної допомоги». Організаторами конференції виступають
кафедра психології Запорізький національний університет, лабораторія організаційної та
соціальної психології Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Центр
психосоціальної реабілітації національний університет «Києво-Могилянська академія»,
Bloomberg School of Public Health Johns Hopkins university, Department of Clinical and
Organizational Psychology Vilnius university, Dance Department Wesleyan university, School
of Social Work university of Michigan, Department of Psychology Stanford university,
Department of Health Psychology university of California, громадська організація
«Development Foundation».
Місце проведення: м. Запоріжжя, вул. Гоголя 118, Запорізький національний
університет, факультет соціальної педагогіки та психології, кафедра психології.
http://web.znu.edu.ua/spp/
Напрями роботи науково-практичної конференції:
1. Українські та світові тенденції психології травми
2. Аналіз психологічних проблем, що призводять до виникнення травм
3. Розвиток особистості в деструктивних умовах сучасності
4. Дослідження негативних психічних станів людини
5. Травма та її психологічні прояви в різних соціальних контекстах
6. Зміст, методи роботи психологів та шляхи подолання наслідків
психотравмуючих ситуацій
7. Психологія посттравматичного оновлення
8. Психолого-педагогічні рекомендації для постраждалих категорій населення

9. Практичний досвід роботи з психотравмою: аналіз кейсів.
Кінцева рубрикація збірника тез буде сформована на підставі надісланих тез.
Робоча мова конференції: українська, англійська
Форма участі у конференції: очна та заочна.
Регламент роботи: доповіді до 10 хв. Робота конференції забезпечується мультимедійним
обладнанням.
Для участі в конференції необхідно до 14 квітня 2017 р. подати в Оргкомітет за
електронною адресою olga.ischuk@gmail.com :
1. заявку на кожного учасника;
2. матеріали доповіді (тези українською або англійською мовою) в електронному вигляді;
(Назва файлів: Ivanova_tezy; Ivanova_zayavka;).
Після розгляду тез оргкомітет до 15 квітня 2017 р. надішле інформацію про оплату участі
на вашу електронну адресу.
Оплатити участь необхідно до 17 квітня 2017 р. та надіслати копію квитанції на адресу
конференції.
Вартість участі у конференції: 200 грн. (для студентів – 150 грн.), яка включає: участь у
пленарному та секційних засіданнях, участь у майстер-класах, матеріали конференції (збірник тез,
програма), розсилка матеріалів (в разі дистанційної участі) Новою поштою.
Вимоги до оформлення матеріалів, які подаються до збірника тез:
Тези теоретичних досліджень повинні включати такі блоки: 1) актуальність дослідження,
теоретико-методологічне обґрунтування проблеми; 2) мета дослідження; 3) результати
теоретичного аналізу проблеми; 4) висновки.
Тези емпіричних досліджень повинні включати: 1) актуальність дослідження з теоретикометодологічним обґрунтуванням проблеми; 2) мета дослідження; 3) методика і організація
дослідження; 4) результати дослідження; 5) висновки.
ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕЗ НЕ ПОДАЄТЬСЯ!
Назви та смислові блоки пишуться з абзацу і виділяються жирним шрифтом. Перед текстом
тез потрібно вказати: назву, ініціали, прізвище автора, наукове звання, ступінь, посаду, установу.
Обсяг тез – до 2 сторінок друкованого тексту. Електронна версія тез: формат *.doc та *.docx.
Шрифт Times New Roman, 12 кегль, 1 інтервал, поля з усіх боків 2 см.
Графіки, схеми та малюнки у тезах НЕ ПОДАЮТЬСЯ!
Студенти / аспіранти / здобувачі повинні разом з тезами надіслати рецензію наукового
керівника.
Матеріали конференції будуть розіслані до 20 травня 2017 року.
Оргкомітет залишає за собою право на відмову в публікації матеріалів що не відповідають
зазначеним вимогам або подані пізніше встановленого терміну.
Автори мають змогу також подати статтю у фаховий збірник наукових праць «Проблеми
сучасної психології». Друкування статей здійснюється за бажанням і за рахунок авторів. Детальна
інформація і вимоги щодо публікації статей – на сайті журналу (www.psyjournal.in.ua).
Контактна інформація:
Запорізький національний університет
факультет соціальної педагогіки та психології, кафедра психології

м. Запоріжжя, вул. Гоголя 118, кімн. 220
Тел. (+38-0612-62-41-02).
e-mail: olga.ischuk@gmail.com
Phone: +38 (095) 161 23 20 або +38 (068) 575 81 75

За консультаціями звертатися до к. психол. н., доцента каф. психології Іщук Ольги.
ВАЖЛИВІ ДАТИ
15 квітня 2017 р. – кінцевий термін подання тез
17 квітня 2017 р. – кінцевий термін оплати участі
20-21 квітня 2017 р. – конференція

20 травня 2017 р. – розсилка матеріалів
ЗАЯВКА
для участі в роботі
Міжнародної науково-практичної конференції з психології
«Психологія травми: дискусійні питання психологічної допомоги»
(20-21 квітня 2017 р.)
Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Установа (місце роботи /
навчання)
Назва доповіді
Напрям
Поштова адреса / № складу НП
Телефон
e-mail

Орієнтовний план роботи
7-00 – 9-00
9-00 – 9-30
9-30 – 11-00
11-00 – 11-30
11-30 – 13-00
13-30 – 14-30
15-00 – 17-00
10-00 – 12-00
12-15 – 13-15
13-30 – 15-30
16-00 – 17-00
17-30

20 квітня 2017 р.
Зустріч, трансфер, учасників конференції
Реєстрація учасників конференції
Пленарне засідання
Кава-брейк
Засідання секцій
Обід
Засідання секцій
21 квітня 2017 р.
Майстер-класи
Обід
Майстер–класи
Закриття конференції
Від’їзд учасників конференції

Будемо щиро вдячні, якщо Ви приймете наше запрошення до співпраці.
Чекаємо Вашої відповіді.
Сподіваємося на плідну співпрацю!

З повагою, Іщук Ольга Вікторівна
Запорізький національний університет

