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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

Шановні колеги! 

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» (м. Дніпро) запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній 

конференції «Література, психологія, педагогіка у ракурсах взаємодії», яка 

проводитиметься 9-10 листопада 2023 року.  

Наукова проблематика конференції: 

1. Проблема психологізму в класичній та сучасній літературі. 

2. Гендерні дослідження в літературознавстві, психології, педагогіці. 

3. Проблеми прикладної психології. Сучасні форми роботи психолога-практика. 

4. Генезис творчості у життєдіяльності особистості.  

5. Проблеми соціалізації особистості. 

6. Корекційна педагогіка і психологія. Психологічні детермінанти здоров’я 

особистості.  

7. Мова, мислення, свідомість: філологічний та психологічний ракурси. 

8. Теорія та практика дискурсу (лінгвістичні, гуманітарні, соціальні вектори 

розвитку).  

9. Стратегії художнього перекладу. Різночитання художнього тексту.  

10. Художня література як ілюстративний матеріал у вивченні психології, педагогіки, 

історії. Виховний потенціал художньої літератури.  

11. Фрейдизм в культурі і літературі ХХ-ХХІ століть.  

12. Проблеми використання інноваційних технологій в психолого-педагогічних 

дослідженнях.  



 

13. Перспективи міждисциплінарних досліджень літератури, психології, педагогіки, 

історії. 

14. Питання методики викладання літературознавчих та психолого-педагогічних 

дисциплін у вищій школі. 

Передбачено видання тез доповідей у збірнику матеріалів конференції, який буде 

оприлюднено в електронному вигляді.  

Учасники конференції отримають сертифікати.  

Мови конференції – українська, англійська. 

Форма проведення конференції – дистанційна, заочна.  

Про фінансові умови участі у конференції буде повідомлено додатково.  

Оргкомітет приймає заявки (зразок додається), тези доповідей обсягом не більше 4 

сторінок (вимоги до оформлення див. нижче) до 20 жовтня 2023 року. Офіційні 

запрошення учасникам конференції розсилаються оргкомітетом до 27 жовтня 2023 року.  

 

Матеріали для конференції (заявку, тези доповіді) просимо висилати на електронні 

адреси: irinaskl08@ukr.net (літературознавство і лінгвістика), cosheleva.natali@ukr.net 

(психологія і педагогіка). Контактні телефони: 050-199-51-27 (доцент кафедри світової 

літератури Скляр Ірина Олександрівна, відповідальний секретар збірника); 095-153-

64-58 (доцент кафедри психології Кошелева Наталія Геннадіївна).  

 

Будемо вдячні за розповсюдження інформації серед колег і всіх зацікавлених.  

Маємо надію на плідну співпрацю! 

 

Оргкомітет конференції 

 

mailto:irinaskl08@ukr.net


 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

«Література, психологія, педагогіка у ракурсах взаємодії» 

 

Прізвище, ім’я, по батькові: 

Науковий ступінь: 

Вчене звання: 

Посада: 

Організація: 

Адреса: 

Телефон: 

E-mail: 

Назва доповіді: 

 

Правила оформлення матеріалів (тез доповідей) 

• обсяг – до 4 сторінок (формат А4); 

• шрифт: Times New Roman, кегль: 14; інтервал: 1,5; 

• абзац – 1 см.; поля: з усіх боків – 2 см; сторінки не нумеруються; 

• НАЗВА ДОПОВІДІ відцентрована, над заголовком праворуч – ініціали, прізвище, 

під ними – назва міста, зліва – УДК; після назви – текст доповіді. Посилання у 

тексті наводяться у квадратних дужках з позначенням порядкового номеру джерела 

із списку літератури та номеру сторінки: [3, с. 37-38], багатотомні джерела: [5, 

т. 2, с. 53] (функція «посилання» не використовується!). Після тексту доповіді: 

ЛІТЕРАТУРА (за алфавітом); 

• текст набирається без переносів;  

• вірші друкуються з абзацним відступом 4 см. 

Матеріали, які не відповідають вказаним вимогам, прийматися до друку не будуть. 

 


