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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 
Вузівська студентська науково-практична конференція студентів та 

молодих вчених 
«Актуальні проблеми організаційної та економічної психології» 

 
Конференція відбудеться 28 листопада 2016 р., м. Київ 

 
Шановні студенти, аспіранти! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції. 
 

Напрями роботи конференції:  
—  Організаційна та економічна психологія. 
—  Соціологія у сприйнятті студентською молоддю. 
—   Профорієнтаційна робота та професійний відбір майбутніх фахівців. 
— Психолого-педагогічні аспекти кар’єрного розвитку майбутніх 
фахівців. 

Робочі мови конференції: 
          Українська, англійська 

 
УМОВИ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА 

МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: 
 

1) Заявка кожного учасника  з визначеним тематичним напрямом 
роботи конференції повинна бути надіслана не пізніше 25 листопада 2016 
року на кафедру психології, на паперовому або електронному носіях. 
Телефони: (044)-529-40-38; е-mail: psyho@knteu@kiev.ua 

2) До 15 грудня наукові статті будуть розміщенні на окремій 
сторінці офіційного сайту КНТЕУ за адресою www.knteu.kiev.ua в 
порядку їх надходження 

3) обговорення наукових статей та доповідей відбудеться 28 листопада 
з 13.30 до 14.50  

4) підсумки роботи конференції буде підведено 15.12.2016 р. 
 
Участь у конференції безкоштовна 
 



Інформація для контактів: 
деканат факультету економіки, менеджменту та психології:  
тел.:  
кафедра психології: 529-40-38 е-mail: psyho@knteu@kiev.ua 
члени оргкомітету конференції: 

Миронець Сергій Миколайович – тел. 099-736-57-70 
Ржевський Геннадій Миколайович – тел. 099-074-11-80 
Ванюшина Олена Феліксівна – тел. 095-441-17-81 
 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

– текст статті повинен містити  загальну  постановку проблеми, короткий 
виклад основного матеріалу дослідження, висновки; 
–  обсяг 5-8 сторінки формату А4; поля: праве, ліве - 2,5 см, верхнє - 2,0 
см, нижнє - 2,5 см; відстань відкраю до колонцифри — 2,1 см; шрифт — Times 
New Roman, розмір — 17 пунктів; міжрядковий інтервал — множник0,92; 
– перший абзац — прізвище та ініціали автора(ів) — по центру сторінки, 
шрифт Times New Roman, 17 пт, напівжирний; 
– другий абзац - назва організації - по центру сторінки, шрифт Times New 
Roman, 17 пт, курсив; 
– третій абзац — назва тез — по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 
17 пт, жирний, всі великі; після назви - порожній рядок; 
– після тексту тез - порожній рядок; 
– список літератури: по лівому краю сторінки, шрифт Times New Roman, 17 
пт, звичайний; 
– рисунки в тексті матеріалів - по центру сторінки; 
Рис.1. Назва - по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 17 пт, курсив; 
– таблиці: Таблиця 1 -по правому краю сторінки; шрифт Times New Roman, 
17 пт, курсив; Назва таблиці -по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 
17 пт, жирний, курсив. 
 



Надіслати 
До 25.11.2016р. 

 
Заявка  

учасника вузівської студентської науково-практичної конференції 
студентів та молодих вчених 

«Актуальні проблеми організаційної та економічної психології» 
28 листопада 2016 року 

 
Прізвище, ім'я, по батькові_________________________________________ 

Факультет________________________________________________________ 

Курс ______________________________________________________________  

П.І.Б. наукового керівника__________________________________________  

Науковий ступінь керівника__________________________________________ 

Вчене звання керівника ______________________________________________  

Тема доповіді ______________________________________________________ 

Назва секції_______________________________________________________  

Форма  участі   (доповідь   на  пленарному засіданні,   секційному засіданні, 

стендова доповідь), необхідне підкреслити. 

Необхідність технічних засобів (так, ні), необхідне підкреслити. 

Контактний телефон:________________________________________________  

Підпис учасника ___________________________________________________  

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ТА ДОПОВІДЕЙ 

М.С. Корольчук (Кегль №17) 
Київський національний торговельно-економічний університет (Кегль №17) 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ (Кегль№17) 

(Порожній рядок) 
Проблема шляхів і засобів підвищення безпеки та ефективності діяльності хвилює 

вчених усього світу…(текст тез) (Кегль № 17) 
(Порожній рядок) 

Список літературних джерел: (Кегль № 17) 
Організаційна та економічна психологія в Україні: тези Х Ювілейної міжнародної 
науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології / за наук. ред. 
С.Д. Максименка, М.С. Корольчука. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т,2015 – 188 с. (Кегль 
№ 17) 


