
 



 

Рекомендації 

Вузівської науково-практичної конференції «Соціокультурні, 

психологічні та правові аспекти розвитку особистості студента» 

 

21 листопада 2019 р. відбулася Вузівська науково-практична 

конференція «Соціокультурні, психологічні та правові аспекти розвитку 

особистості студента». Організаторами конференції виступила ЦК туризму та 

соціально-гуманітарних дисциплін ХТЕК КНТЕУ. У роботі конференції 

взяло участь 25 учасників. 

Конференцією відзначено, що в сучасних умовах розвитку України 

життєво важливим є завдання формування гармонійної, ініціативної 

особистості з високим рівнем прагнень, яка здатна спрямувати свої зусилля, 

здібності на суспільний прогрес нашої держави в усіх сферах на шляху 

інтеграції до європейської спільноти. 

Під час конференції учасниками були розглянуті наступні питання: 

реклама як засіб створення іміджу, проблеми працевлаштування молоді, 

психологічна підготовка спеціалістів готельно-ресторанної справи, булінг у 

ЗВО, медіаосвіта, віртуальна реальність та вплив соціальних мереж на 

сучасне студентство. 

Напрями роботи та тематика доповідей учасників конференції є 

підтвердженням того, що виховання майбутніх фахівців самостійності, 

творчого мислення та відповідальності є основним завданням закладів вищої 

освіти України і важливою передумовою вдосконалення цих якостей була і 

залишається наука.  

Ураховуючи вищевикладене, учасники Вузівської науково-практичної 

конференції «Соціокультурні, психологічні та правові аспекти розвитку 

особистості студента» прийшли до висновку:  

1. Взяти до уваги оприлюднену доповідачами інформацію;  

2. Продовжити роботу з підвищення наукової активності студентів та 

молодих вчених щодо вирішення актуальних проблем сучасної молоді;  

3. Ураховуючи актуальність розглянутих питань та необхідність 

ефективного їх вирішення, оргкомітет конференції вважає доцільним 

проведення подальших наукових заходів із залученням молодих 

науковців із різних ЗВО України. 

 
 

 

 
 



 

Міністерство освіти і науки України 

Київський  національний торговельно-економічний 

університет 

Харківський торговельно-економічний коледж 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ 
 

Шановні колеги! 

Запрошуємо студентів та викладачів взяти участь у  

Вузівській науково-практичній конференції  ХТЕК КНТЕУ  

«Соціокультурні, психологічні та правові аспекти  розвитку особистості 

студента» 

 

Конференція відбудеться 21  листопада 2019 року 

о 10.00, 306 ауд. Кабінет маркетингових комунікацій та PR-технологій. 

Наукова платформа студентських досліджень 

 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

обговорення проблеми сучасної соціальної ситуації особистісного розвитку 

студента. 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ: 
1. Психологічні аспекти соціалізації особистості студента;  

2. Соціокультурні фактори адаптації студентів до умов ЗВО; 

3. Правові фактори формування масової свідомості студентів ЗВО; 

4. Особистість студента в умовах ЗВО. 

 

 РОБОЧІ МОВИ: 
- українська; 

- російська; 

- англійська. 

 

Можливою є як очна, так і заочна участь  у роботі конференції. 

 

За результатами роботи конференції 

 планується видання збірника матеріалів 



 

 

 

УМОВИ УЧАСТІ 

  

До  15  листопада  2018  року  надіслати  на  електронну  адресу  конференції  

toryanik.ira09@gmail.com 

- текст тез доповіді, оформлений згідно з наданими вимогами;  

- у графі «ТЕМА ПОВІДОМЛЕННЯ» зазначити: «tezy_dopovidy».  

  

Регламент проведення конференції  

Початок роботи конференції 21 листопада 2018  року   

09.30- 09.55 – Реєстрація  

10.00-12.00 – Пленарне засідання  
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

  

Обсяг тез повинен становити не більше чотирьох сторінок тексту 

формату А4, набраного в текстовому редакторі Microsoft Word шрифтом 

Times New Roman, 14 кеглем з одинарним міжрядковим  інтервалом.  

Параметри  сторінки:  абзац – 1,25 см;  поля 2 см  з  усіх  боків.  

Вирівнювання тексту за допомогою пробілів і табуляції не допускається!  

  

1. Назва тез розташовується по центру жирним шрифтом прописними 

буквами без абзацного відступу, крапка наприкінці заголовка не ставиться.  

2. Прізвище, ім’я та по батькові автора (-ів) (не більше 2-х), науковий ступінь 

та/або наукове звання автора (за наявності) розташовується по правому краю 

сторінки жирним шрифтом без абзацного відступу.  

3.  Нижче  вказується  місце  роботи  або  навчання  автора (-ів)  курсивом  по  

правому  краю без абзацного відступу, крапка наприкінці не ставиться.  

4.  Для  студентів  також  обов’язково  зазначається  прізвище,  ім’я  та  по  

батькові  наукового керівника,  його  науковий  ступінь  та/або  наукове  

звання  по  правому  краю  без  абзацного відступу, крапка наприкінці не 

ставиться (Науковий керівник – ).  

5.  Рисунки  та  таблиці  набираються  шрифтом Times New Roman, 14 кеглем  

з одинарним міжстроковим інтервалом. Рисунки, діаграми й таблиці 

створюються з використанням чорно-білої  гами.  Використання  кольорів  і  

заливань  не  допускається!  Всі  рисунки  та  таблиці повинні мати назву. 

Рисунок, назва рисунку розміщуються по центру без абзацного відступу.  

Назва таблиці розміщується по центру.   

6. Формули  набирати за допомогою редактора формул MS Equation (версії 

3.0 і вище) або MathType (версії 4.0 і вище) і нумерувати в круглих дужках 

(2).   

7.  Список  літератури  мусить  бути  оформлений  згідно  з чинними  

вимогами (див.  ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання), набирається шрифтом 

Times New Roman, 14 кеглем з одинарним міжстроковим інтервалом.    

8. Підрядкові примітки не допускаються.   

 

Тези будуть надруковані в авторській редакції 

 

За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей 

відповідальність несуть  автори 

 

Тексти з великою кількістю помилок та такі, що не відповідають 

зазначеним вище вимогам, до збірника не включаються і не 

повертаються! 

 
 


