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ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 Теоретико-методологічні аспекти розробки 

проблематики соціалізації в сучасній 

гуманітарній науці;  

 Соціалізація і розвиток особистості; 

потенціал формальної та інформальної 

соціалізації як умовах особистісного 

розвитку 

 Психологічні проблеми сучасної 

інституціональної соціалізації; Актуальні 

питання освітньої соціалізації в умовах 

неперервної освіти; 

 Проблеми трудової, економічної, етнічної, 

політичної, гендерної, медіа- та Інтернет - 

соціалізації сучасної людини як суб'єкта 

соціальної життєдіяльності; 

 Соціалізація обдарованих осіб: проблеми та 

перспективи дослідження; 

 Проблеми невдалої соціалізації. Соціальні 

та психологічні чинники порушення процесу 

соціалізації; 

 Технології забезпечення професійної 

допомоги у процесах соціалізації і 

ресоціалізації особистості. 

 

 

РОБОЧІ МОВИ: українська, російська, англійська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

 Очна / заочна участь;  

 Публікація тез у електронному збірнику 

матеріалів за результатами конференції; 

 Публікація статті у Віснику Київського 

Національного університету імені Тараса 

Шевченка (входить до переліку видань ВАК). 

Вартість 1 сторінки – 40 грн; 

 Публікація статті у наукометричному виданні 

«International Journal of Educational and 

Developmental Psychology». Вартість 1 статті 

– 50 долларів. 

КІНЦЕВІ ТЕРМІНИ: 

до 24 ЖОВТНЯ 2016 р.: прийом заявок н участь у 

конференції та текстів 

до 31 ЖОВТНЯ 2016р.: повідомлення учасників про 

прийняття/відхилення матеріалів і включення 

доповіді до програми конференції 

до 4  ЛИСТОПАДА 2016 р.: перерахування коштів за 

публікацію 

ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ: 

Матеріали доповіді (тези) та статті повинні бути 

оформлені згідно з вимогами, які можна 

завантажити за посиланням: Вимоги до 

оформлення матеріалів 

 

 

 

 

 

 

ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ: 

Для участі в конференції необхідно заповнити 

заявку, за посиланням:  заповнити заявку онлайн 

та надіслати на електронну адресу 

(srpcms.conference@gmail.com) копію квитанції про 

оплату організаційного внеску та вартості публікації 

матеріалів. 

  

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВНЕСКИ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ: 

 підготовку сертифікату учасника 

конференції;  

 поштові витрати для пересилання 

матеріалів конференції для учасників, які не 

зможуть взяти участь у конференції 

особисто; 

 організаційні витрати 

 

ОРГВНЕСКИ ДЛЯ ОДНІЄЇ ДОПОВІДІ 

СТАНОВЛЯТЬ: 

 для учасників з України – 200 гривень;  

 для закордонних учасників – 30 долларів 

 

Реквізити для оплати організаційного внеску буде 

надіслано електронною поштою разом із 

підтвердженням прийняття матеріалів доповіді. 

http://goo.gl/forms/kjKYuDkk6TCQx9zj2
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