
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо Вас взяти участь у ІI Міжнародній науково-практичній 

конференції:  

 

ВИКЛИКИ І ПАРАДОКСИ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В 

ПОСТМОДЕРНОМУ СВІТІ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ 

АСПЕКТИ 

Запрошуються викладачі закладів вищої освіти, психологи, соціологи, 

лінгвісти, журналісти, педагоги, аспіранти та докторанти до участі у 

конференції, яка відбудеться 15-16 квітня 2021 року у Волинському 

національному університеті імені Лесі Українки, за адресою: 43000 Волинська 

обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 30А (змішаний формат) 

 

Робочі мови конференції: українська та англійська. 

 

Початок роботи 15.04.2021 року о 10.00. 

 
І. ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ  

 

1. Мультимодальність і парадоксальність соціальної взаємодії в контексті 

новітніх засобів комунікації: соціолінгвістичні, прагматичні та 

літературознавчі дослідження 

2. Еколінгвістика та самопрезентація особистості в інформаційну еру 

3. Ризик і конфлікт: семантика, прагматика, дискурс 

4. COVID-19 і соціальний семіозис  

5. Соціальна безпека в умовах ризику 

6. Конфліктна інтеракція: медіація та фасилітація 

7. Психологія міжкультурної взаємодії: виклики, ризики, дії 

8. Трансформації вищої освіти в Україні: наміри і реалії  

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

АКАДЕМІЯ НАУК ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

                   УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ І ПОЕТИКИ 

АСОЦІАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ УКРАЇНИ 
ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

 КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ 

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ 

  
  

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 
та соціології 



 

ІІ. УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

До 09 квітня 2021 року надіслати до оргкомітету на електронну адресу 

conf.challenges2021@gmail.com:такі матеріали: 

 

1. Заявка учасника (електронний варіант): 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові   

Науковий ступінь, вчене звання  

Місце роботи, посада  

Назва статті  

Тематичний напрям  

Форма участі (очна, заочна)  

Телефон, e-mail  

Потреба в проживанні Так /Ні 

 

2. Електронний варіант тез 3-5 сторінок. 

3. Сканована копія про оплату участі у конференції.  

 

Оплата публікації здійснюється на картку ПРИВАТБАНКУ 5168 7427 2528 1863 (отримувач: 

Перванчук Тетяна Богданівна).  

Прохання надсилати файли з назвами:  Petruk _application.doc, Petruk_abstract.doc, Petruk 

_receipt.doc.  

 

Варіанти участі у конференції:  

 150 грн – за збірник (електронний формат), програму конференції та сертифікат; 

 

Учасники мають можливість опублікувати свої матеріали у фахових збірниках: 

1. «Психологічні перспективи» (рецензований фаховий журнал з психології). Видання є 

наукометричним (Index Copernicus International, CrossRef та ін.) З детальною 

інформацією щодо вимог і вартості публікації можна ознайомитися за посиланням 

http://psychoprospects.eenu.edu.ua або за електронною адресою 

psyprojournal@gmail.com 

2. «Cоціологічні студії» − наукове фахове видання України, у якому можуть 

публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора 

і кандидата наук за напрямом «Соціологічні науки» (див. додаток до Наказу 

Міністерства освіти і науки України № 528 від 12.05.2015 року). Детальна інформація 

на сайті: https://sociostudios.eenu.edu.ua 

3. У фаховому виданні факультету іноземної філології «Актуальні питання іноземної 

філології» (наказ МОН України № 515 від 16 травня 2016 р.) Детальна інформація на 

сайті: https://apif.eenu.edu.ua 

4. У науковому журналі “Research Trends in Modern Linguistics and Literature”, який 

належить до видань, індексованих у наукометричних базах. Статті приймаємо 

виключно англійською мовою. Кожній статті буде присвоєно цифровий ідентифікатор 

DOI.  

Деталі онлайн: http://kamts1.kpi.ua/sites/default/files/dodatok_2_conference_2018.06.08..pdf 
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ІІІ. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:  

 

1. Статті подаються у вигляді комп’ютерного файлу (назва файлу – це прізвище автора мовою 

статті) в редакторі текстів WORD for Windows (тип шрифту – Times New Roman; кегль – 14); без 

нумерації сторінок; формат А4; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: ліве - 3,0, нижнє – 2,0, верхнє – 

2,0, праве – 1,5 мм. 

2. Виклад тексту: 

1 рядок – праворуч малими літерами прізвище та ініціали автора (напівжирне накреслення). 

2 рядок – ліворуч УДК (великими літерами; напівжирне накреслення). 

3 рядок – назва статті: посередині великими літерами (напівжирне накреслення). 

4 рядок – анотація (3-4 рядки мовою статті без слова «анотація»): звичайне накреслення, 

курсив (з абзацу). 

5 рядок – «ключові слова» напівжирне накреслення, курсив: 3-5 слів мовою статті звичайним 

накресленням, курсив. 

6 рядок – текст статті (з абзацу), абзацний відступ – 1 см. 

Після тексту – література (у центрі напівжирним накресленням: не більше 5 першоджерел; 

оформлення згідно з вимогами до наукових робіт; посилання в тексті у квадратних дужках [12, 

с. 35]). 

Примітки: 

Редакційна колегія відхиляє статті, які не відповідають тематиці конференції або вимогам до 

наукових робіт (кошти повертаються з вирахуванням фінансових затрат на пересилку).  

Оплата відрядження, проживання, харчування, проїзд: за рахунок організації відрядника чи 

власний кошт. 

Електронна адреса оргкомітету conf.challenges2021@gmail.com 

    

Контактні особи:  

Козак Світлана Володимирівна +38 097-817-33-85  

Шевцова Тетяна Євгеніївна +38 066-905-91-76 

 

 

Сподіваємося на Вашу участь у роботі конференції 

та бажаємо успіхів! 
 

З повагою, оргкомітет 
 

 
 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 

Петрук В. М. 

УДК 37.015.3 

ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ У СИСТЕМІ РОЗВИВАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

«ВИКЛАДАЧ – СТУДЕНТ» 

З’ясовано зміст рівнів розвивальної взаємодії в системі «викладач – студент» та їх зв’язок між 

процесами взаємної психологічної адаптації. Сформульовано закономірності психологічної адаптації 

в обох суб’єктів вишу. 

Ключові слова: психологічна адаптація, принципи розвивальної взаємодії, правила розвивальної 

взаємодії, розвивальна взаємодія.  

…………………………………………………текст…………………………………………… 
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