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Усі матеріали та можливі питання  
надсилати на e-mail: 

pplopk.ipood@gmail.com 
із зазначенням у темі листа «Конференція-2021» 

 
Рукопис статті надсилати у форматі doc, docx; 
презентації – у форматі ppt, pptx. Файли повинні 
мати назву відповідно до прізвища першого автора 

наприклад: 
Іванченко_стаття.doc, Іванченко_презентація.pptx.  
 
 
 
Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, 
напрямам роботи конференції і надіслані пізніше 
встановлених термінів, не розглядатимуться. 
 
Автори несуть повну відповідальність за зміст написаної 
статті, яка має відповідати усім нормам академічної 
доброчесності. Редактори залишають за собою право 
поточно редагувати матеріали. 

Заявка на участь у  
Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Психологічна підтримка літніх 
осіб у період карантину» з міжнародною участю 

(м. Київ, 29 листопада 2021 р.) 
 
 
Для заповнення заявки відскануйте QR код 
 

 
або перейдіть за лінком: 
 
https://forms.gle/oa2WhGaQtXZ4UfRQ6  
 
 
 

Конференція відбуватиметься ONLINE  
на платформі ZOOM 

 
Лінк для підключення  

Ви отримаєте на вказаний Вами у заявці е-mail  
26 листопада 2021 року 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ  

ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА НАПН УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОНД ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНИ 
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 
 

29 листопада 2021 року запрошуємо Вас до 
участі у Всеукраїнській науково-практичній 
конференції «Психологічна підтримка літніх 
осіб у період карантину» з міжнародною участю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конференція проводиться за фінансової підтримки 
Національного фонду досліджень України у межах 
реалізації проєкту «Психологічна підтримка літніх 
осіб у період карантину» (2020.01/0221)  
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доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 
НАПН України, директор ІПООД імені Івана Зязюна НАПН 
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Напрями роботи 
1. Теоретико-методологічні засади психології 

літнього віку. 
2. Психологічні проблеми літньої особистості в 

умовах карантину. 
3. Соціальна політика щодо осіб літнього віку. 
4. Технології психологічної підтримки літніх осіб 

під час карантину. 
5. Психологічна готовність персоналу до надання 

послуг літнім особам в умовах карантинних 
обмежень. 

6. Психологічна підтримка літніх осіб, їхніх родин 
та близьких людей у період карантину. 

7. Підготовка соціальних працівників до надання 
послуг літнім особам в умовах карантину. 

8. Зарубіжний досвід соціальної роботи з 
надання послуг літнім особам в умовах 
карантину. 

9. Професійна діяльність соціальних працівників 
у Республіці Польща. 
 

Форми участі в конференції 
 Доповідь в режимі онлайн, пленарне  

(до 15 хв.) і публікація статті 
 Доповідь в режимі онлайн, секційне  

(до 10 хв.) і публікація статті 
 Публікація статті 
 Слухач 

 
Робочі мови конференції – українська, англійська, 
польська. 

 
За результатами конференції планується видання        
е-збірника наукових праць, який буде оприлюднено на 
сайті Інституту (www.ipood.com.ua) та розіслано 
учасникам на вказані у заявці електронні адреси разом 
із сертифікатом та програмою. 
 
Участь у конференції, публікація е-збірника наукових 
праць, а також отримання програми та сертифікату 
учасника – безкоштовна. 
 

Умови участі в роботі конференції 
Для участі у конференції необхідно дотриматися 
таких ДЕДЛАЙНІВ: 

 до 15 листопада 2021 року (включно)  
заповнити заявку 

 до 15 листопада  2021 року (включно)  
надіслати статтю  

 до 24 листопада 2021 року (включно)  
надіслати - презентацію  

Статті, подані до збірника наукових праць, необхідно 
оформити відповідно до зазначених вимог. 

 
Вимоги до оформлення статті 

 постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями; 

 аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання цієї проблеми, і на які 
спирається автор, виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття; 

 формулювання мети статті; 
 виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів; 

 висновки за результатами дослідження автора 
статті і перспективи подальших розвідок з цього 
напряму. 

 література оформлена у стилі APA. 
 
Обсяг статті: 6-12 сторінок формату А4, шрифт – Times 
New Roman, 14 кегль (основний текст), міжрядковий 
інтервал – 1,5, абзац –1,5 см, поля – 2,0 см з усіх боків.  
 

Технічні вимоги до оформлення: 
 УДК (ліворуч, зверху); 
 наступний рядок – ім’я та прізвище автора (авторів) 

(праворуч, 14 кегль, напівжирний),  
 наступний рядок – науковий ступінь та вчене 

звання (праворуч, 12 кегль); 
 наступний рядок – посада, місце роботи, місто 

(праворуч, 12 кегль); 
 через рядок – назва статті (по центру, верхній 

регістр, напівжирний);  
 через рядок – анотація та ключові слова 

українською мовою (або польською) (12 кегль, 
курсив); 

 через рядок – назва статті, анотація та ключові 
слова англійською мовою (12 кегль, курсив); 

 через рядок – основний текст (14 кегль); 
 через рядок – Література (по центру, 12 кегль, 

напівжирний, інтервал 1,0).  
 

Зразок оформлення статті за лінком: 

https://qrgo.page.link/Uiwtb  

https://qrgo.page.link/Uiwtb

