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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні колеги! 

Одним із сучасних напрямків психології, що вивчає особистість у єдності зі світом, в 

якому вона існує, є психологія ситуацій. Різноманітні життєві ситуації змушують 

особистість до відповідного реагування на них та їх осмислення, впливають на 
світосприйняття, змінюють особистість. Проте, й особистість, будучи суб’єктом власного 

життя, визначає конфігурацію багатьох життєвих ситуацій. Розширенню поглядів на 

особистість у життєвих ситуаціях суттєво сприяє інтенсивний розвиток психологічної 

науки в Україні і за кордоном. Ця конференція дасть змогу представити новітні підходи до 

наукового вивчення і розуміння особистості у життєвих ситуаціях та сучасні прикладні 

дослідження присвячені означеній проблематиці.  

 
Запрошуємо до участі в роботі конференції науковців, викладачів, аспірантів, 

студентів, фахівців у галузі надання психологічної допомоги та усіх зацікавлених осіб.  

У рамках конференції заплановано обговорення 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 участь з публікацією тез, очна участь без публікації тез, заочна – 

лише публікація тез. 



Формат проведення конференції: дистанційно у форматі відео-зустрічей на платформі 

Zoom. А за умови зняття карантинних обмежень, конференція буде проведена в звичному 

аудиторному форматі. 

Для участі у конференції потрібно до 15 жовтня 2021 року зареєструватися за 

посиланням  https://forms.gle/dKeZKyToCXyJHssr9 

На електронну пошту з Вашої заявки буде надіслано посилання для підключення до 

заходу в форматі онлайн. 

Матеріали конференції будуть опубліковані у друкованому збірнику.  

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

 

Вимоги до оформлення тез: 

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

редакторі Microsoft Word для Windows (формат А-4; усі поля 20 мм; формат шрифту: кегль – 

14; тип – Times New Roman; міжрядковий інтервал 1,5; сторінки не нумеруються). 

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

(напівжирним курсивом з вирівнюванням по правому краю). У наступному, після 

пропущеного інтервалу, рядку – назва тез великими літерами, напівжирним шрифтом, 

вирівнювання по центру. Далі, після пропущеного інтервалу, подається основний текст тез 

(приклад оформлення представлено нижче).  

Виклад матеріалу передбачає окреслення мети, опис джерел дослідження, викладення 

основних результатів, формулювання висновків, наукової або практичної цінності отриманих 

даних.  

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

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

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

тематичними напрямами конференції.  

Автор несе відповідальність за достовірність та оригінальність інформації, що 

міститься в поданих тезах, а також за граматичне і стилістичне оформлення. 

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 необхідно надіслати до 15 жовтня 2021 р. на електронну адресу конференції: 

Conference_psy@protonmail.com 

Умови оплати 

Організаційний внесок становить: 300 грн. У вартість оргвнеску входить оплата 

друкованої продукції – програми конференції, сертифіката учасника і збірника тез. 

Організаційним внесок є обов’язковим як для очних, так і для заочних учасників 

конференції.  

Передбачено поштову розсилку матеріалів конференції учасникам Новою поштою за 

умови сплати оргвнеску та наявності попереднього запиту (в анкеті) на таку послугу, а також 

сплати вартості поштових витрат одержувачем. 

Оплату організаційного внеску просимо надіслати на рахунок: ГРОМАДСЬКА 

ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА ПСИХОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ», р/р 

UA483206490000026007052687251 UAH. Код ЄДРПОУ: 41651644. Призначення платежу: 

благодійний внесок. Оплата здійснюється після підтвердження оргкомітетом прийняття 

матеріалів, до проведення конференції та друку матеріалів (неоплачені матеріали 

друкуватися не будуть).  

Підтвердження про оплату (скан або фотокопію квитанції) оргвнеску необхідно 

надіслати до 15 жовтня 2021 р. на електронну адресу конференції: 

Conference_psy@protonmail.com 
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За наявності бажання та за окрему плату учасники конференції можуть подати до друку 

статтю у фаховий науковий часопис категорії Б «Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія» 

(https://bpsy.knu.ua/index.php/psychology) або у фахові наукові видання категорії Б 

«Український психологічний журнал (http://upj.com.ua/indexa.php?page=index) та «Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота» 

(https://visnyk.soch.robota.knu.ua/index.php/journal). 

Вимоги до оформлення статей можна зайти за відповідними посиланнями. Статті 

приймаються до початку конференції на вказані на сайтах видань контактні мейли. 

 

Контактна інформація: кафедра загальної психології факультету психології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

Ананова Іванна Валентинівна, доцент кафедри загальної психології, тел.: 067 501 01 59; 

Предко Денис Єрофейович, асистент кафедри загальної психології, тел.: 063 337 01 38; 

Предко Вікторія Володимирівна, асистент кафедри загальної психології, тел.: 093 642 97 20; 

Синельников Роман Юрійович, асистент кафедри загальної психології, тел.: 098 350 39 07. 

 

 

З повагою, оргкомітет конференції 

 

 

 

 

 

 

Приклад оформлення: 

І.В. Ващенко 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОДУКТИНІСТЬ  

ЯК СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ЖИТТЄВОЇ СИТУАЦІЇ 

 

Динамічне сьогодення зумовлює появу безлічі життєвих ситуацій, які 

накладають свій відбиток на весь процес соціальної дійсності [1]. 
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