
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 

«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» 
 

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-13 

 

від 20.02.2018 № 22.1/10-418 

На № _____________  від ________________ 

 

Заклади вищої освіти 

Заклади післядипломної  

педагогічної освіти 

Наукові установи 
  

 

4 квітня 2018 року відбудеться Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Сімейна політика в Україні: проблеми і перспективи розвитку». 

Організатори заходу: Міністерство освіти і науки України, Державна 

наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», Інститут соціальної та 

політичної психології Національної академії педагогічних наук України, Рада 

молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, Рада молодих вчених 

НАПН України, Асоціація політичних психологів України, . 

Метою конференції є вироблення спільної стратегії розвитку та реалізації 

сімейної політики в сучасних соціально-політичних умовах України. 

Напрями роботи конференції:  

- взаємодія суспільства і влади у реалізації сімейної та демографічної 

політики; 

- психолого-педагогічні та соціальні умови виховання і розвитку 

особистості дитини в сім'ї;   

- соціально-економічні, соціально-правові,  соціально-психологічні 

основи формування та функціонування сім’ї; 

- проблеми української родини та шляхи їх подолання; 

- формування сімейного світогляду сучасної молоді в рамках 

реформування освітньої сфери. 

Інформація щодо участі у Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Сімейна політика в Україні: проблеми і перспективи розвитку» 

додається.  

 

З повагою 

в. о. директора   

О. М. Спірін

      

 
Лещик Н. В. 0442482519 



Міністерство освіти і науки України 

Національна академія педагогічних наук України 

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» 

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України 

Рада молодих вчених НАПН України 

Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України 

Асоціація політичних психологів України 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Шановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Сімейна політика в Україні: проблеми і перспективи розвитку» яка відбудеться 

4 квітня 2018 року. 

До участі запрошуються науковці, докторанти, аспіранти, педагогічні працівники 

закладів освіти, методисти, фахівці в галузі сімейної політики, права, економіки та психології. 

Місце проведення: Інститут соціальної та політичної психології Національної 

академії педагогічних наук України (м. Київ, вул. Андріївська, 15, актова зала). 

Для участі в заході просимо до 15 березня 2018 року зареєструватися за посиланням: 

та завантажити тези згідно із додатком (або надіслати матеріали на e-mail: 

imzosvita1@gmail.com з поміткою «Конференція» разом із заявкою учасника.  

За результатами конференції подані матеріали будуть опубліковані в електронному 

збірнику. Організатори конференції залишають за собою право не приймати матеріали, що не 

відповідають вимогам або тематиці конференції.  

Витрати на відрядження, проживання, харчування за рахунок сторони, що відряджає. 

Контактна особа: Лещик Надія Всеволодівна (044)2482519, (093)9816149 

Вимоги до оформлення тез до збірнику матеріалів конференції: 

Тези об’ємом до 5 сторінок машинописного тексту завантажуються у реєстраційній 

google–формі або надсилаються на e-mail: imzosvita1@gmail.com з поміткою «Конференція» 

разом із заявкою учасника.) до 15 березня 2018 року. 

Вимоги: 

- шрифт: Time New Roman, кегль – 14 пт, інтервал 1,5, поля зліва – 25мм, справа– 10 мм, 

зверху і знизу – 20 мм, 

- прізвище, ім’я автора друкуються жирними літерами у правому верхньому кутку після 

назви тез. 

- наступний рядок у правому верхньому кутку - науковий ступінь, вчене звання (у разі 

наявності), посада, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто; шрифт Times 

New Roman № 14, стиль - звичайний. 

- назва тез друкується великими літерами напівжирним шрифтом симетрично до тексту 

по середині. 

- в разі наявності, список використаних джерел оформлюється в кінці тексту під назвою 

«Список використаних джерел» за правилами бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ7.1:2006 

(не більше 5 джерел) – друкується після основного тексту 10 шрифтом. Посилання на 

https://goo.gl/forms/fAPTxUgVy4ZOsws92
https://goo.gl/forms/fAPTxUgVy4ZOsws92
mailto:imzosvita1@gmail.com/
https://goo.gl/forms/C7GVi5wwFHQmxuHr2
mailto:imzosvita1@gmail.com/


літературні джерела вказуються у квадратних дужках. Приклад посилання на джерело – [8, 

c.18]. 

 

Тези повинні бути ретельно відредаговані і вивірені. Автори відповідають за зміст і 

достовірність поданих матеріалів (матеріали будуть опубліковані у авторській редакції). 

 

Текст повинен містити наступні елементи: 

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та 

практичними завданнями; 

- аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковане розв’язання даної 

проблеми і на які посилається автор; 

- формування мети, постановка завдань; 

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів; 

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 

  

Також пропонуємо учасникам конференції можливість опублікувати наукові статті за 

тематикою конференції у фахових у галузі психологічних наук збірниках наукових праць 

«Проблеми політичної психології» (сайт журналу і вимоги до публікацій за посиланням 

http://politpsy.org.ua/uk/pro-nas/) або «Наукові студії із соціальної та політичної психології» 

(вимоги до публікацій за посиланням http://ispp.org.ua/bibl_15.htm). Друкування статей 

здійснюється за бажанням і за рахунок авторів. Журнал буде видано після завершення 

конференції.  

Щодо публікації статей просимо звертатися до Губеладзе Ірини Гурамівни, тел.:(066)2521962. 

 
 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Сімейна політика в 

Україні: проблеми і перспективи розвитку», 4 квітня 2018 року   

-  
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)  

Науковий ступінь   

Вчене звання   

Посада та місце роботи  

Поштова адреса  

телефон  

E-mail  

Тематичний напрям роботи конференції  

Повна назва теми доповіді  

Заплановані форми участі у конференції 

(відмітити один чи кілька варіантів) 

Доповідь на пленарному засіданні 

Доповідь чи повідомлення на секційному 

засіданні 

Публікація матеріалів 

Участь без доповіді та публікації 

 



 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

. 

Олексієнко Ольга, 

кандидат психологічних наук 

асистент кафедри психології 

Запорізький національний університет  

м. Запоріжжя 

 

 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА СІМ’ЯМ У КРИЗОВИХ 

СИТУАЦІЯХ 

 

Основний текст 

 

Список використаних джерел 

1.  

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


