НАЦІ ОНАЛЬНИЙ УНІВЕРС ИТЕТ «ЛЬВІ ВСЬКА ПОЛІ ТЕХНІ КА»
ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПС ИХОЛОГІЇ
Кафедра теоретичної та практичної психології
Кафедра журналістики та засобів масової комунікації

Шановні колеги !
З нагоди 200-річчя заснування Львівської політехніки
Кафедра теоретичної та практичної психології Інституту права
та психології запрошує до участі у науково-практичній конференції
з міжнародною участю:

«ПСИХОЛОГІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ»
Львів, 25 квітня 2017 року
Місце проведення: м. Львів, вул. Князя Романа, 1 (третій поверх), Навчально-науковий Інститут
права та психології, кафедра теоретичної та практичної психології.
Форми участі: очна (доповідь, майстер-клас, участь в обговоренні), заочна (скайп-доповідь,
публікування тез).
Тематичні напрямки конференції:
 людина в умовах гібридних воєн; психологічна реабілітація військовослужбовців,
вимушених переселенців, осіб, постраждалих внаслідок військових дій;
 актуалізація морально-правової відповідальності особистості, подолання толерантного
ставлення до корупції, розвитку суспільної самосвідомості громадян в умовах нестабільного
суспільства;
 психологічний аудит значущих суспільних рішень у контексті суспільного реформування
та імплементації європейських юридичних і ціннісних норм;
 психотренінгові програми для розвитку професійної ідентичності, гармонійного розвитку
студентської молоді;
 проблеми психопрофілактики особистісних та соціальних форм деструктивності;
 корекційно-розвивальний, психолого-педагогічний, медико-реабілітаційний супровід осіб
із порушеннями в розвитку; соціально-психологічна допомога людям похилого віку;
 психологічний вплив ЗМІ та інформаційна безпека; проблеми розширення українського
інформаційно-культурного контенту.
Для участі просимо до 10 березня 2017 р. надіслати заявку: прізвище, ім’я, по-батькові
автора, місце праці/навчання, посада, вчений ступінь; номер моб. телефону, E-mail, тема
доповіді, форма участі, потреба бронювання готелю; для учасників заочної форми участі –
адреса надсилання збірника. Тези доповіді та фото квитанції про сплату оргвнеску
просимо надіслати до 1 квітня 2017 р. на електронну скриньку: lviv-forum@ukr.net
Регламент: виступ на пленарному засіданні – до 20 хв., доповідь під час роботи секцій – до
15 хв., майстер-клас – до 60 хв.
Контактна особа: голова оргкомітету Мирон Йосипович Варій – проф., д-р псих. наук., зав.
кафедри теоретичної та практичної психології, тел.: (032) 258-31-01.
Вимоги до тез: Microsoft Office Word; кегль шрифту 14 пт., 1 інтервал, обсяг 2-4 стор.; довідка
про автора (П.І.П., місце праці або навчання, посада, E-mail); назва тез доповіді (до 10 слів);
анотація (2-4 речень); ключові слова; текст тез доповіді, висновки, список літератури (до 5
одиниць), дата надсилання тез.
Матеріали друкуватимуться у редакції авторів. Мова тез: українська, англійська, польська,
російська. Збірники тез учасники отримають у день конференції.
Оргвнесок для учасників з України 150 грн. (включає видання збірника тез, програми,
сертифіката) прохання перерахувати на р/р №…………………., банк одержувач –
Приватбанк, ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, з вказівкою Прізвища імені та по батькові
учасника конференції. Пересилка збірників учасникам заочної форми участі здійснюється
коштом авторів (50 грн. в межах України).

Взірець оформлення заявки:
ЗАЯВКА
учасника науково-практичній конференції
«Психологія національної безпеки», Львів, 25 квітня 2017 року
Петренко Вікторія Павлівна, доцент кафедри психології Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка, кандидат психологічних наук,
доцент.
Моб. тел.: 098-432-67-56. E-mail: pviktoria@gmail.com
Тема доповіді: «Психотренінгові методи становлення професійної ідентичності
студентської молоді».
Форма участі – очна (доповідь). Потребую бронювання готелю.
------------------------------------------------Взірець оформлення тез:

Петренко Вікторія Павлівна
доцент кафедри психології Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка,
кандидат психологічних наук, доцент.
E-mail: pviktoria@gmail.com
Психотренінгові методи становлення професійної ідентичності студентської молоді
Анотація: Розкривається значення психотренінгових методів у становленні
професійної ідентичності студентів педагогічних спеціальностей. Представлено
структуру окремих тренінгових методик для роботи зі студентами 1-го та 4 курсів.
Ключові слова: етапи становлення професійної ідентичності, формування
поведінкових навичок, структура тренінгу.
Формування професійної ідентичності майбутніх педагогів у процесі навчання у ВНЗ
в сучасних умовах вимагає комплексних зусиль...
..................
Висновки. Тренінгові технології – це сучасна методика навчального процесу, яка дає
змогу залучати студентів до творчої співпраці, активізувати набуті ними знання, а також
формувати поведінкові уміння і навички. Ефективне запровадження цієї форми навчання
дає можливість студенту конкретизувати особистісне уявлення про майбутню
педагогічну діяльність та формувати професійну ідентичність.
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