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м. Чернівці, 31 травня 2019 р. 

 



Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Концептуальні засади  використання психологічних знань в судовій 
діяльності», яка відбудеться 31 травня 2019 року в м. Чернівці. 

 

Місце проведення: Червона зала Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича (вул. Коцюбинського, 2).  

 

Тематичні напрямки роботи Конференції: 
 

1. Психологічна теорія права в наукових дослідженнях Лева Петражицького. 
2. Форми використання психологічних знань в юрисдикційних процесах. 

3. Моральні та етичні засади  процесу використання психологічних знань. 

4. Використання спеціальних психологічних знань в судочинстві. 
5. Психологічні особливості учасників судового розгляду. 
6. Психологічні аспекти запобігання професійної деформації суддів. 

 

 

Форма проведення: очна.   

 

Робочі мови: українська. 

 
За результатами Конференції буде видано збірник тез доповідей Конференції. 
 
Регламент виступів учасників  Конференції: 

 

Доповіді – до 15 хв. 
Відповіді на питання – до 5 хв. 

 

План роботи Конференції: 
 

- Реєстрація учасників Конференції: 9.30-10.00. 

- Відкриття Конференції:10.00-11.00. 

- Виступи учасників: 11.00-13.00. 

- Перерва на каву:13.00-13.45. 

- Виступи учасників: 13.45 -  16.00. 

- Підведення підсумків та закриття Конференції. 
 

 

Для участі у конференції необхідно одночасно: 

1. Заповнити онлайн анкету (Google Form) учасника Конференції  -  
https://goo.gl/forms/ft4nT8SdlQO99ivq1 

https://goo.gl/forms/ft4nT8SdlQO99ivq1


Надіслати оргкомітету тези доповіді та відскановану (сфотографовану) копію 
квитанції про сплату організаційного внеску до 13 травня 2019 року ( файл 
необхідно прикріпити до гугл форми  https://goo.gl/forms/ft4nT8SdlQO99ivq1 ) 

 

 

 

Контактні особи: Семенюк Олександр Олександрович тел.: +380996330718 

 

Примітка:  
1. Про одержання матеріалів для участі у Конференції Оргкомітет обов’язково 
надішле підтвердження. ( Сповіщення буде надіслано на email пошту вказану в 
гугл формі  https://goo.gl/forms/ft4nT8SdlQO99ivq1 

2. У випадку неодержання підтвердження протягом 24 годин просимо звернутись 
до Оргкомітету  
(телефон: 099-633-07-18 Семенюк Олександр ). 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей 

 Обсяг наукових тез – до 5 сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word, 

орієнтація – книжкова, поля – усі 20 мм; гарнітура – Times New Roman, кегель – 

14, міжрядковий інтервал – 1,5. 

 Перший рядок – назва секції (шрифт жирний, вирівнювання – праворуч). 
 Другий рядок – прізвище та ініціали автора (шрифт жирний, вирівнювання 
по центру). 
 Третій – науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, (курс, 
факультет, місце навчання для студентів та аспірантів), (шрифт жирний, 
вирівнювання по центру). 
 Четвертий (через рядок) – назва доповіді (великими прописними літерами, 
шрифт жирний, вирівнювання по центру). 
 Далі йде текст доповіді, вирівняний по ширині з відступом зліва 1,25 см. 
 Посилання у тексті оформляються у відповідності до ДСТУ 8302:2015  

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та 
правила складання». 

 Список літератури розміщується наприкінці тексту і повинен бути 
оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.  

Тези доповіді, відскановану рецензію (для авторів без наукового ступеня), 
відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску необхідно прикріпити 
до гугл форми https://goo.gl/forms/ft4nT8SdlQO99ivq1 

 Ім’я файлу  та теми листа необхідно оформити наступним чином:  
ПІБ автора_ тези,  

ПІБ автора_ квитанція,  
ПІВБ автора_ рецензія (за необхідності). 
 

Розмір організаційного внеску становить 300 грн. (для студентів – 150 грн.), 
який включає організаційні витрати на проведення конференції, видання та 
пересилання збірника матеріалів Конференції учасникам Конференції. 

https://goo.gl/forms/ft4nT8SdlQO99ivq1
https://goo.gl/forms/ft4nT8SdlQO99ivq1
http://aphd.ua/v-ukrani-nabuv-chynnosti-dstu-83022015-pro-oformlennia-bibliohrafichnykh-posylan/
http://aphd.ua/v-ukrani-nabuv-chynnosti-dstu-83022015-pro-oformlennia-bibliohrafichnykh-posylan/
http://aphd.ua/v-ukrani-nabuv-chynnosti-dstu-83022015-pro-oformlennia-bibliohrafichnykh-posylan/
https://goo.gl/forms/ft4nT8SdlQO99ivq1


Реквізити для оплати 

 

Для поповнення у відділенні АТ КБ «Приват Банк» 

Вам необхідно повідомити операціоністу номер свого рахунку для поповнення: 
4731 2191 1552 2702 

 

Призначення платежу: Організаційний внесок за участь у Конференції, вказати 
від П.І.П. _учасника 

 

Поповнення в інших українських банках 

Одержувач Шувальська Л.Р. 
Рахунок 29244825509100 

Банк Одержувача АТ КБ «Приват Банк», Київ, України 

ЄДРПОУ Одержувача 14360570 

ЄДРПОУ банку 14360570 

МФО 305299 

Призначення платежу Організаційний внесок за участь у 
Конференції, вказати від П.І.П. 
_учасника  
 

 

 

 

 

Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, які не 
відповідають напрямку Конференції та вимогам щодо їх оформлення. За 
науковий зміст та виклад матеріалу несе відповідальність автор та науковий 
керівник (в разі необхідності). 

 Усі витрати на проживання, харчування та транспорт учасники 
Конференції здійснюють за власний рахунок або за рахунок сторони, яка 
відряджає. 

 

 

 

Контакти організаційного комітету: 
 

м. Чернівці, 58000 

Чернівецький національний університет,  

Юридичний факультет 

Кафедра юридичної психології 
вул. Університетська, 28. 

каб. 63 

Тел. +380996330718 

 legal-psychology@chnu.edu.ua 


