
ИНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ – ЗАПРОШЕННЯ 

 

 
На даний момент приймаються матеріали для участі у Міжнародній науково-

практичній інтернет-конференції на тему: 

 

«СУЧАСНЕ СТАНОВЛЕННЯ ФАХОВОГО СПЕЦІАЛІСТА: ТРАДИЦІЇ 

ТА НОВІ ПІДХОДИ» 
  

Дата конференції 25 травня 2020 р. 

 

Термін подачі матеріалів до 18 травня 2020 р. 

(Включно) 

 

(З публікацією матеріалів в електронному збірнику матеріалів конференції, 

його реєстрацією в універсальному міжнародному класифікаторі - ISBN) 

 

До участі в конференції запрошуються філософи, психологи, юристи, економісти, 

соціологи, соціальні працівники, працівники психологічних, юридичних, 

банківських служб та інші фахівці, що працюють за даними проблемам.  

 

Шановні вчені, колеги, аспіранти, докторанти, магістранти, молоді 

фахівці, студенти! 

Запрошуємо Вас до співпраці на Інтернет-сторінках нашої конференції. 

Участь в конференції дозволить Вам оприлюднити результати Ваших 

наукових досліджень, здійснити їх апробацію. Надіслані Вами статті будуть 

розміщені на сайті у відповідних секціях конференції. 

Архівація і збереження матеріалів конференції, як Інтернет-ресурсу, 

забезпечує подальшу індексацію результатів Ваших наукових досягнень в 

пошукових системах, а активне анонсування Інтернет-конференції сприяє 

формуванню необхідного для Вас іміджу. 

За підсумками конференції буде сформовано електронний збірник 

матеріалів конференції, в якому знайдуть своє втілення думки і погляди всіх 

її учасників.  

 

Планується робота за секціями: 

  Секція «Психологія»: 

 Основи християнської психології. 

 Особистість в умовах збройного конфлікту. 

 Психологія сім'ї і сімейних відносин в сучасній Україні. 

 Психологічна практика у волонтерський діяльності. 

 Психологія гендерних ролей в сучасному суспільстві. 

 Виховання і розвиток особистості дитини в соціальному середовищі. 

 Психологія конфліктів. 

 Соціально-психологічна допомога в Україні. 

 Теорія і практика психотерапії і консультування. 

 Практика психологічного консультування в умовах політичної 

нестабільності. 

 Секція «Юриспруденція»: 

 Моральні аспекти діяльності юриста: сучасний вимір. 

 «Ідеальний тип» юриста в сучасному суспільстві: сутність та якісні 

характеристики. 

 Духовно-моральне виховання майбутніх юристів у процесі їх навчання. 

 Проблеми підготовки юристів в контексті нових освітніх стандартів. 

 Роль юридичної клініки у вищих навчальних закладах при формуванні 

професійних навичок майбутнього юриста. 

 Проблема якості юридичної освіти в умовах глобалізації права. 

 Психологічна характеристика юридичної діяльності та професійна 

підготовка. 

 Психологічна культура фахівця правової сфери. 

 Вплив освітнього процесу з підготовки юристів на впровадження 

медіації у правову практику. 



 Динаміка і діагностика рівня сформованості професійних якостей 
студентів юридичного вузу. 

Секція «Економіка і управління»: 

 Проблеми професійної затребуваності випускників вузів економічного 

спрямування. 

 Сучасні технології підготовки економічних кадрів. 

 Особливості формування інформаційної компетентності студентів 

економічного напрямку. 

 Економіка та менеджмент в умовах глобальної невизначеності. 

 Інформаційні системи і технології в економіці. 

 Підприємництво і його роль в розвитку економіки, правове 

регулювання підприємництва. 

 Управління малим і середнім підприємництвом: проблеми і 

перспективи розвитку. 

 Становлення економічної культури фахівців в сфері туризму. 

 Теоретичні та методичні основи підготовки менеджерів у сфері 

туристичної індустрії. 

 Актуальні проблеми формування конкурентоспроможного фахівця 

економічного спрямування. 

Секція «Журналістика»: 

 Християнські ЗМІ. Цілі та ефективні методи їх втілення. 

 Релігійна та світська літературна критика - громадськість та різниця. 

 Інформаційний вплив інтернету на духовну стійкість молоді. 

 Соціальні мережі - висвітлення духовної гігієни у підлітків. 

 Освітлення в пресі різних явищ молодіжної субкультури. 

 Роль і місце інтернету і радіомовлення у системах християнських ЗМІ. 

 Роль прес-центру для висвітлення та допомоги людям з обмеженими 

можливостями. 

 Феномен соціальної реклами та моделі образа життя в Україні. 

 Глобальні проблеми сучасності в проблематиці ЗМІ. 

 Громадська позиція журналіста в Україні. 

Секція «Теологія» 

 Капеланське служіння в протестантському богословії. 

 Феномен духовно-світського виховання в сучасному суспільстві. 

 Християнин в політиці. Небезпека і / або можливість. 

 Християнин і економічна криза. 

 Влада розвиває технологію на підходах у виконавчій місії церкви. 

 Фактори, визначаючі ефективність діяльності реабілітаційних центрів. 

 Християнська освіта в століття технологій. 

 Еміграція християн - нові виклики для церкви 

 Церковна і державна власність. 

 Слабі і сильні сторони християнського пацифізму. 

Секція «Охорона здоров'я»: 

 Спосіб життя і сімейні традиції як фактори здоров’я населення. 

 Формування здорового способу життя  молоді в сучасних умовах. 

 Медична активність населення в питаннях ведення здорового образу життя. 

 Особливості санітарно-освітньої роботи серед населення. 

 Ставлення представників бізнесу до здорового образу життя. 

 Вільний час і дозвілля як умови формування здорового способу життя. 

 Здоровий спосіб життя як соціальна цінність і реальна практика. 

 Сприйняття цінності здоров’я професорсько-викладацьким складом в 

системі вищої освіти.  

 Психолого-педагогічні основи впровадження здоров'язберігаючих 

технологій в освітньо-виховний процес ЗНО. 

 Соціальні проблеми профілактики вживання наркотичних засобів. 

 

Умови участі в конференції та публікації матеріалів 

Для прийняття участі в конференції необхідно направити організаційному 

комітету електронною поштою наступні матеріали:  

1) статтю; 

2) електронну або  відскановану копію підтвердження оплати з 

перерахуванням позицій згідно умов участі в конференції; 

Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора за прикладом: 

Анкета_Іващенко; Стаття_Іващенко; Квітанція_Іващенко. 

3) с 30 по 18 травня 2020 року оргкомітет конференції аналізує матеріали 

і компонує електронний макет розділу матеріалів конференції. 

4) не пізніше 15 липня оргкомітет конференції компонує електронний 

збірник матеріалів конференції і висилає його в повному обсязі в 

електронній формі на адресу всіх учасників, які надіслали матеріали на 

адресу конференції. 

Електрона адреса: konferenc.hgeu@ukr.net 

Для участі у конференції необхідно обов’язково заповнити 

електронну заявку!  

 

 Вимоги до оформлення наукових робіт: 

 статті обсягом до 8 стор. необхідно подавати в електронному вигляді, 
(тексти повинні бути відредаговані) в форматі: назва статті, нижче 

праворуч - ПІБ автора, нижче - місто; нижче – наукова ступень, звання. 

mailto:konferenc.hgeu@ukr.net


 Редактор Word; шрифт Times New Roman 14 шрифт, 1,5 - інтервал; поля 

по 2,5 см; в форматі .doc або .rtf з зазначенням секції (див. вище), в яку 

призначено повідомлення, що відправляється на електронну адресу, 

вказану вище. 

 Малюнки, формули, таблиці повинні бути виконані в Word, їх розмір не 

повинен перевищувати розмірів текстового поля. 

 Назва таблиць, малюнків робити курсивом, зазначеним шрифтом. В кінці 

роботи через інтервал курсивом друкується заголовок: Література, і далі 

на наступному рядку друкується перелік використаних джерел з 

дотриманням всіх бібліографічних вимог, передбачених стандартами.  

 Абсолютно необхідно разом з матеріалами надіслати відомості про 

авторів та електронну адресу автора. 

 Робочі мови конференції - українська, російська, англійська. 

 Оргкомітет залишає за собою право приймати остаточне рішення про 

науковому рівні представленої доповіді та його відповідності тематиці 

конференції для публікації в збірнику. 

  

Приклад оформлення: 

 

НАЗВА НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ 

 

ПРІЗВИЩЕ ІМ'Я ПО БАТЬКОВІ, 

науковий ступінь, вчене звання, 

посада, місце роботи або навчання 

Текст ... 

 

Список використаних джерел: 

1.  

 

УМОВИ УЧАСТІ 

Публікація статті 30 грн. за сторінку 

Матеріали у pdf-версії (збірник статей) 200 грн. 

Сертифікат електронний 75 грн. 

Сертифікат друкований 150 грн. 

Довідка (інфо-лист) об участі в 

конференції 

50 грн. 

   

Для оплати на карту: 

Номер картки «Приват-банку»: 4149629387130768 

Призначення платежу: За участь та публікацію матеріалів від ПІБ 

 

Учасникам конференції необхідно враховувати наступне! 

• Після відправлення матеріалів оргкомітет обов'язково відповідає на 

Ваш лист підтвердженням про отримання матеріалів. 

• Для участі в конференції приймаються матеріали, які раніше не 

публікувалися. 

• Представлені матеріали повинні бути ретельно вичитані, оскільки 

додатково не редагуються. 

• Відповідальність за зміст статей, тез несуть їх автори. 

• Співавторство - не більше двох авторів. 

• Назва секції, в якій слід розмістити тези доповіді, вказується автором у 

заявці. 

  
Електрона пошта: konferenc.hgeu@ukr.net  
Сторінка: http://www.hgeou.com.ua/nauka-i-issledovaniya/konferenczii/ 

 
 

 

 

 

 

  

 Будемо раді Вашій участі у конференції! З повагою Оргкомітет! 

http://www.hgeou.com.ua/nauka-i-issledovaniya/konferenczii/
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