
оформляється відповідно до чинних 

стандартів із бібліотечної та видавничої 

справи – Національного стандарту 

України ДСТУ 8302:2015. Таблиці та 

рисунки подавати в тексті, відокремлю-

ючи інтервалом в 1 рядок. 

Вартість публікації – 180 гривень.  

Одноосібні матеріали докторів наук 

друкуватимуться безкоштовно. 

 

Кошти можна переказати поштовим 

переказом на адресу: 79037, м. Львів, 

вул. Чигиринська, 13/141, Вдович 

Світлані Михайлівні; тел.: 0679697113.  

 

 

 

За бажанням можна також подати 

наукові статті, які будуть опубліковані у 

журналі «Педагогіка і психологія 

професійної освіти». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у IX Всеукраїнській  

науково-практичній конференції 

«Особистість в екстремальних умовах» 

 

Прізвище _________________________ 

Ім’я _______________________________ 

По батькові _________________________ 

Місце роботи / навчання ________________ 

Посада, науковий ступінь, вчене звання ___ 

Факультет, напрям підготовки, курс (для 

студентів і курсантів) __________________ 

Адреса _______________________________ 

e-mail: _______________________________ 

Контактний телефон ___________________ 

Планую (потрібне підкреслити): виступити 

з доповіддю, взяти участь як слухач. 

Назва доповіді ________________________ 

Секція _______________________________ 

Потреба в технічних засобах ____________ 

Чи потрібне житло?* ___________________ 

 
* Проживання та харчування учасники конференції 

оплачують самостійно. Можливе бронювання 

номерів у готелі «Власта» (м. Львів, 

вул. Клепарівська, 30). 

Про прибуття просимо попередити заздалегідь. 

 

За довідками 

звертатися за адресою: 

79007, Львів, вул. Клепарівська, 35 

Львівський державний університет 

безпеки життєдіяльності 

Навчально-науковий інститут 

психології та соціального захисту 

Кафедра практичної психології та 

педагогіки, тел. (032) 233-02-27, 

Вдович С. М. (067) 969-71-13. 

 

Сайт: http://www.ubgd.edu.ua 

 

Львівський державний університет 

безпеки життєдіяльності 
 

Навчально-науковий інститут 

психології та соціального захисту 

Кафедра практичної психології  

та педагогіки  

 

 

Інформаційний лист 
 

 
 

 

ОСОБИСТІСТЬ 

В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ 

УМОВАХ 
 

 

IX Всеукраїнська 

науково-практична конференція  

 

 

17 травня 2019 року 

 

 

м. Львів 



 
 

Шановне наукове товариство! 
До участі в IX Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Осо-

бистість в екстремальних умовах», яка 

відбудеться у ЛДУ БЖД (м. Львів, 

вул. Клепарівська, 35), запрошуються 

науковці, фахівці в галузі психології та 

педагогіки, викладачі, аспіранти, здобу-

вачі наукового ступеня, студенти і 

курсанти. 

На конференції передбачаються: пле-

нарне засідання, робота секцій, майстер-

класи, круглий стіл. 

 

Тематика секцій: 

1. Психологічні особливості діяльності 

особистості в екстремальних умовах. 

2. Психолого-педагогічні основи підго-

товки фахівців до професійної діяль-

ності. 

3. Сучасний стан і перспективи психо-

логічного супроводу особистості, яка 

перебуває в екстремальних умовах. 

4. Міждисциплінарні гуманітарні аспек-

ти підготовки та діяльності особи-

стості в екстремальних умовах. 

 

Робочі мови конференції:  

українська, англійська, польська. 

 

Оргкомітет конференції: 
Литвин Андрій Віленович, завідувач кафедри 

практичної психології та педагогіки, доктор пе-

дагогічних наук, професор. 

Кривопишина Олена Анатоліївна, професор 

кафедри практичної психології та педагогіки, 

доктор психологічних наук, професор. 

Руденко Лариса Анатоліївна, професор кафедри 

практичної психології та педагогіки, доктор педаго-

гічних наук, старший науковий співробітник. 

Слободяник Володимир Іванович, заступник 

директора ННІПСЗ, полковник служби цивільного 

захисту, кандидат психологічних наук, доцент. 

Сірко Роксолана Іванівна, заступник 

завідувача кафедри практичної психології та 

педагогіки, половник служби цивільного 

захисту, кандидат психологічних наук, доцент. 

Вдович Світлана Михайлівна, доцент кафедри 

практичної психології та педагогіки, кандидат 

педагогічних наук, старший науковий співробітник. 

Програмний комітет: 
Цюприк Андрій Ярославович, доцент кафедри 

практичної психології та педагогіки, кандидат 

педагогічних наук, доцент. 

Вавринів Олена Степанівна, викладач ка-

федри практичної психології та педагогіки. 

Березяк Ксенія Михайлівна, викладач ка-

федри практичної психології та педагогіки. 

Мудрик Наталія Віталіївна – викладач 

кафедри практичної психології та педагогіки. 

Яремко Роман Ярославович – викладач 

кафедри практичної психології та педагогіки, 

старший лейтенант служби цивільного захисту 

. 

Бажаючим взяти участь у конферен-

ції необхідно заповнити заявку та 

надіслати її електронною поштою разом 

із тезами доповіді до 30 квітня 2019 р.  

Контактний e-mail: pppo2003@ukr.net.  

Назва файлу – «Прізвище учасника». У 

полі «тема» слід вказати: «Конференція». 

Тези доповідей, подані в зазначений 

термін і оформлені відповідно до вказа-

них вимог, будуть опубліковані в збір-

нику матеріалів конференції до початку 

роботи конференції. 

Тези, надіслані пізніше встановле-

ного терміну, не прийматимуться. 

Застерігаємо учасників щодо плагіа-

ту та використання Інтернет-джерел. 

Оргкомітет залишає за собою право 

відбору тез для публікації. Матеріали не 

рецензуються та не редагуються, за по-

рушення правописних норм і змістові 

помилки у друкованих авторських мате-

ріалах оргкомітет не відповідає. 

Один автор може подати не більше 

двох тез (у тому числі у співавторстві). 

 
Вимоги до оформлення матеріалів: 

 

Матеріали конференції подаються в 

електронному варіанті в текстовому 

редакторі WORD. Обсяг – до 3 сторінок 

А4, розмір шрифту – 14 пт, шрифт – 

Times New Roman, інтервал – 1, абзац – 

1,5 см, поля – по 2 см. 

Правила оформлення: назва доповіді 

(прописними буквами, жирний шрифт, 

по центру); через рядок – прізвище й 

ініціали автора(ів), науковий ступінь, 

вчене звання, місто (по правому краю, 

курсив); для студентів (курсантів) – 

прізвище й ініціали, місто, через рядок – 

прізвище, ініціали, науковий ступінь, 

вчене звання наукового керівника (по 

правому краю, курсив); через рядок – 

текст доповіді. Література (слово 

ЛІТЕРАТУРА – по центру, жирним 

шрифтом) подається наприкінці статті й  

mailto:pppo2003@ukr.net

