
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

VI Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції «Становлення 

особистості професіонала: перспективи 

та розвиток», яка відбудеться 23 березня 

2018 року в Одеському державному 

університеті внутрішніх справ.  

До участі у конференції запрошуються 

науковці, які здійснюють науковий пошук за 

напрямами роботи конференції. 

Участь у конференції - безкоштовна. 

 

Робочі мови конференції: 

- українська; 

- російська; 

- англійська. 

 

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

1. Психолого-педагогічні засади 

становлення особистості професіонала. 

2. Соціокультурні аспекти 

становлення особистості професіонала в 

умовах глобалізації. 

3. Організаційно-правові засади 

підготовки майбутніх фахівців 

соціономічного профілю. 

4. Психолого-педагогічні засади 

попередження наркозлочинності серед 

молоді. 

 

 
 
 
 
 

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ: 
 

 Назва секції (напряму) відповідно до 
переліку (шрифт Times New Roman № 12, 
праворуч). 
 Назва доповіді посередині рядка (перше 

слово з великої літери, без крапки): шрифт Times 
New Roman № 14, жирний. 
 Нижче, через один інтервал, праворуч – 

прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, 
вчене звання, посада, повна назва установи, де 
навчається або працює автор, відомості про 
наукового керівника (для осіб, які не мають 
наукового ступеня); шрифт Times New Roman 
№ 12. 
 Через один інтервал – текст тез, який 

повинен відповідати таким вимогам: формат 
А4 (210×297), орієнтація книжкова, поля: верхнє, 
нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New 
Roman, кегель 14, міжрядковий інтервал 1,5; 
вирівнювання тексту – по ширині; абзацний виступ 
– 1,25 см. 
 Список використаних джерел (без 

повторів) оформлюється в кінці тексту під 
назвою «Література:». У тексті посилання 
позначаються квадратними дужками із вказівкою 
в них порядкового номера джерела за списком та 
через кому – номера сторінки (сторінок), 
наприклад: [7, с. 16]. 
 Загальний обсяг тексту – до 5-ти сторінок 

зі списком використаних джерел. 
 Оргкомітет конференції залишає за собою 
право відхиляти матеріали, які не відповідають 
напряму конференції та вимогам щодо їх 
оформлення. 
 Тези не підлягають додатковому 
редагуванню, тому вони мають бути ретельно 
перевірені автором, який несе відповідальність за 
висвітлений матеріал.  

 
 
 
 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
 

ПОШТОВА АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 
65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1, Одеський 

державний університет внутрішніх справ. 
 

ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

psyhologia-pedagogika@ukr.net 
 

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: 

(050) 219-29-02 - завідувач кафедри психології та 

педагогіки к.ю.н., доцент Меркулова Юлія 

Василівна; 
(067) 556-17-81 – професор кафедри психології 

та педагогіки к.ю.н., доцент Матієнко Тетяна 
Василівна; 

(063) 461-29-36 – старший лаборант кафедри 
психології та педагогіки Ліфашина Дар’я 

Євгеніївна; 
(048) 709-50-88 - відділ організації наукової 

роботи. 

mailto:apapoduvs@ukr.net


ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ 
 

Для участі у роботі конференції просимо до 
_12 березня 2018 р. надіслати на адресу 
електронної пошти оргкомітету: 
 заповнену за зразком заявку на участь у 

конференції (див. нижче за текстом); 
 тези доповіді (вимоги до оформлення тез 

доповіді додаються); 
 відскановану електронну копію рецензії (для 

осіб, які не мають наукового ступеня). 
Файли (у форматі *.doc) повинні відповідати 

прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – 
Заявка, для тез – Тези. Наприклад: 
Іванов_Заявка, Іванов_Тези. 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ 
на участь у роботі 

VI Міжнародної науково-практичної  
Інтернет-конференції  

«Становлення особистості професіонала: 
перспективи й розвиток» 

 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

 

Науковий ступінь, вчене 
звання 

 

Місце роботи, посада 
Місце навчання (назва 
ВНЗ, курс, факультет) 

 

Дані про наукового 
керівника чи співавтора 

 

Назва секції (напряму)  

Тема доповіді  

Контактний телефон  

E-mail  
 

 

 

 

 

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Голова: 
Катеринчук І.П., ректор державного університету, 
д.ю.н., доцент 
Заступники голови:  
Албул С.В., перший проректор державного 
університет, к.ю.н., доцент; 
Меркулова Ю.В., завідувач кафедри психології та 

педагогіки факультету № 3 ОДУВС, к.ю.н., доцент; 

Яворська Г.Х., професор кафедри загально 

гуманітарних дисциплін МГУ, д.пед.н., професор 

 

 

Члени оргкомітету:  

Домброван Н.В., начальник відділу організації 

наукової роботи ОДУВС; 

Крижановський А.Ф., ректор МГУ, д.ю.н., 

професор, член-кореспондент Національної академії 

правових наук України; 

Ліфашина Д.Є., старший лаборант кафедри 

психології та педагогіки факультету № 3 ОДУВС; 

Матієнко Т.В., професор кафедри психології та 

педагогіки факультету № 3 ОДУВС, к.ю.н., доцент; 

Мороз Л.І., провідний науковий співробітник 

відділу організації наукової роботи ОДУВС, 

д.психол.н., професор; 

Прудка Л.М., доцент кафедри психології та 

педагогіки факультету № 3 ОДУВС, к.психол.н.; 

Цільмак О.М., професор кафедри психології та 

педагогіки факультету № 3 ОДУВС, д.ю.н., 

професор; 

Яковенко С.І., професор кафедри психології та 

педагогіки факультету № 3 ОДУВС, д.психол.н., 

професор. 
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