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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«ОСОБИСТІСТЬ У ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ:  

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ Й НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ» 
 

Конференція відбудеться 22 травня 2020 року на базі кафедри загальної психології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, проспект Академіка 

Глушкова, 2а, факультет психології, ст. метро «Виставковий центр»). 

До участі в конференції запрошуються науковці, докторанти, аспіранти, фахівці у 

галузі надання психологічної допомоги та усі зацікавлені особи. 

 Робочі мови конференції: українська, англійська. 

У рамках конференції заплановано обговорення проблем за тематичними 

напрямами: 

1. Теоретико-методологічні проблеми життєвих ситуацій як предмету 

психологічного дослідження. 

2. Психологічні виміри життєвих ситуацій: сучасні виклики. 

3. Психологічні технології допомоги особистості у життєвих ситуаціях: практико-

орієнтований підхід.  

Форми участі: очна та заочна.  

Тези, заявку на участь у конференції та скан-копію квитанції про оплату 

необхідно подати до 20 квітня 2020 р. на адресу: personalitylifesituations@protonmail.com 

Матеріали конференції будуть опубліковані до початку конференції.  

 

 

mailto:personalitylifesituations@protonmail.com


Вимоги до оформлення тез: 

1. Обсяг 3 сторінки зі списком літератури; текст оформлюється в текстовому 

редакторі Word (формат А-4; всі поля 20 мм; шрифт Times New Roman 14; міжрядковий 

інтервал 1,5; сторінки не нумеруються. 

2. У правій половині аркуша над тезами розміщуються: прізвище та ініціали автора; 

науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи або навчання, місто, країна. 

Наступний рядок  для студентів і магістрів  дані про наукового керівника (науковий 

ступінь, вчене звання, ініціали і прізвище). Нижче – назва тез великими літерами. Далі – 

текст тез. Використана література (не більше 3 джерел) надається наприкінці тез у порядку 

згадування. Посилання наводяться у тексті у квадратних дужках [2, с. 26]. 

3. До друку приймаються оригінальні матеріали науково-практичного характеру за 

тематичними напрямами конференції. Просимо коректно оформляти посилання на 

першоджерела та уникати змісту, який може викликати підозру в плагіаті. 

 
Учаснику конференції необхідно врахувати наступне:  

 Усі витрати по відрядженню, проживанню і харчуванню здійснюються учасником 

конференції за власний рахунок або за рахунок організації, що його відправила;  

 Доповіді учасників будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції та 

будуть представлені 22 травня 2020 року.  

 Оргкомітет залишає за собою право рецензування та відхилення текстів тез 

доповідей, надісланих для публікації, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці 

конференції, а також за відсутності підтвердження оплати; 

 Тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно 

перевірені і повністю відредаговані автором; 

 Відповідальність за висвітлений матеріал (його точність, правдивість та 

оригінальність) у тезах несуть автори.  

Умови оплати 

Організаційний внесок становить: 300 грн.  

У вартість організаційного внеску входить: програма конференції, збірник тез 

(матеріали доповідей до 3 сторінок), сертифікат, покриття витрат, пов’язаних з підготовкою 

та проведенням конференції.  

Оплату організаційного внеску просимо надіслати на рахунок: Громадська 

організація «Українська психологічна асоціація», р/р UA483206490000026007052687251. 

Призначення платежу: благодійний внесок. Оплата здійснюється після підтвердження 

оргкомітетом прийняття матеріалів, до проведення конференції та друку матеріалів 

(неоплачені матеріали друкуватися не будуть). Після оплати надішліть, будь ласка, 

підтвердження про сплату (скан або фотокопію квитанції) на електронну адресу 

personalitylifesituations@protonmail.com.  

 
Контактні особи 

З усіх питань щодо конференції просимо звертатися на електронну адресу 

конференції personalitylifesituations@protonmail.com або за телефонами: 

- Кафедра загальної психології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; тел. +38 (044) 526-05-31; 

- Курапов Антон Олександрович - +38(063) 164-90-12; 

- Синельников Роман Юрійович - (098) 350-39-07;  

- Буркало Наталія Іванівна - (098) 900-92-69. 
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Зразок оформлення заявки  

ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції  

«Особистість у життєвих ситуаціях: світові тенденції й національні особливості» 

Прізвище, ім'я, по батькові  
Науковий ступінь, учене звання  
Ваш статус (студент / магістр / аспірант / докторант):  
Місце роботи, посада / Місце навчання, факультет, курс  
Контактний телефон  
E-mail  
Адреса, за якою надіслати матеріали:  

ПІБ учасника, мобільний телефон, 

місто, № відділення Нової пошти (адреса відділення) 

(за зразком: Петренко Петро Петрович, 098–545–60–82, 

м. Черкаси, Нова пошта відділення №24, (вул. Шевченка, 30) 

 

Назва доповіді  
Тематичний напрямок у роботі конференції (секція, назва)  
Форми участі в конференції (зазначити): очна / заочна  
Планую (необхідне виписати):  

 доповідь на пленарному засіданні;  

 виступ на секційному засіданні;  

 заочна участь із публікацією 

 

 

З повагою, оргкомітет конференції 

 


