
Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка, Україна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Україна
Національна академія педагогічних наук України

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Лабораторія загальної психології та історії психології ім. В. А. Роменця

ТОВ Вищий навчальний заклад Міленіум, Грузія
Технологічний університет, м. Дубниця,  Словаччина

Jauno Psihologiju centrs, Латвія
Collège International de Techniques d'Activation de la Conscience, Франція

Фонд «Gdy Liczy się Czas” Lublin, Polska

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ЦІЛІСНИЙ ПІДХІД У ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ

ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній
інтернет-конференції «Цілісний підхід у психології особистості: особливості теорії
та практики», яка відбудеться 27 травня 2021 року.

Мета конференції – обговорення й вирішення актуальних проблем сучасної
психологічної науки із залученням фахівців академічної та практичної спільноти,
розвиток й ефективне використання творчої спадщини вітчизняної наукової школи у
психологічних дослідженнях та соціальній практиці.

Напрями роботи конференції:
1. Історія, теорія та методологія психології особистості.
2. Становлення особистості: особистісно-еґалітарна парадигма.
3.Сучасні соціокультурні та психолого-педагогічні координати розвитку особистості.
4. Духовні складові особистісної ідентичності та їх психологічна рефлексія.
5. Суб’єктні виміри особистості та процесу надання психологічної допомоги.
6. Екзистенційно-гуманістична рефлексія проблем буття особистості в світі.
7. Сучасні реалії перспектив розвитку особистості в світі.



До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, здобувачі,
магістри, бакалаври, практикуючі психологи, педагоги, соціальні, медичні

працівники, усі зацікавлені особи.

Робочі мови конференції:
Українська, російська, англійська.

Умови участі у конференції:
Для участі у конференції просимо до 17 травня 2021 року направити на адресу

оргкомітету електронною поштою на e-mail: pract.psi@gmail.com наступні матеріали:
1) заявку на участь у конференції (Додаток 1);
2) матеріали тез і статті (вимоги до оформлення подані у Додатках 2; 3);
3) копію документа про оплату публікації (відповідно до вимог

збірника, де розміщено публікацію) та організаційного внеску у розмірі 250 грн.
Вказана сума покриває витрати на участь в конференції в режимі online
(програму конференції, тез доповідей, сертифіката учасника).

Порядок надсилання матеріалів електронною поштою:

1) Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника
конференції (наприклад, Сидоренко Олексій – заявка; Сидоренко Олексій
–матеріали);

2) Оплата організаційного внеску, тез Міжнародної науково-практичної
конференції «Цілісний підхід у психології особистості: особливості теорії та
практики» та публікації у  збірнику наукових праць "Теоретичні і прикладні
проблеми психології і соціальної роботи" (включено до Переліку наукових
фахових видань України (категорія «Б»)) здійснюється на картку:
5168742730107624 (Завацька Наталя Євгенівна).

3) Кошти надсилаються з обов’язковим зазначенням призначення
платежу «За публікацію тез Сидоренко Олексій», «За публікацію у збірнику
наукових праць Сидоренко Олексій», «За організаційний внесок Сидоренко
Олексій»

Матеріали конференції будуть опубліковані:

- у  збірнику наукових праць "Теоретичні і прикладні проблеми
психології і соціальної роботи" (включено до Переліку наукових фахових
видань України (категорія «Б») за спеціальністю 053 Психологія. Наказ МОН
України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1), в якому можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата
наук з психології.

- у збірнику наукових тез Міжнародної науково-практичної конференції
«Цілісний підхід у психології особистості: особливості теорії та практики»,
рекомендованого до друку вченою радою Центральноукраїнського державного
педагогічного університету імені Володимира Винниченка (Додаток 3).

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-6-bereznya-2020-roku
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-6-bereznya-2020-roku




Вимоги до оформлення матеріалів публікації:

- у збірнику наукових праць «Теоретичні і прикладні проблеми психології
і соціальної роботи» (Додаток 2);

- у збірнику наукових тез «Цілісний підхід у психології особистості:
особливості теорії та практика» (Додаток 3).

Додаток 1

АНКЕТА –ЗАЯВКА

учасника Міжнародної науково-практичної  інтернет-конференції

«Цілісний підхід у психології особистості: особливості теорії та практики»

Прізвище, ім’я та по батькові

Назва організації

Науковий ступінь, вчене звання

Контактний телефон (мобільний)

E-mail

Назва збірника, де планується публікація
статті, тез

Секція

Повна назва доповіді



Додаток 2
Вимоги до оформлення матеріалів публікації:

у збірнику наукових праць «Теоретичні і прикладні проблеми психології»

До 1 червня 2001року здійснюється набір матеріалів для публікації у №1 (54)
збірнику наукових праць.

 Відповідно до державних стандартів і відповідати вимогам Постанови ВАК
України № 7-05/1 від 15.01.2003 р. до друку приймаються лише ті наукові статті, які
мають такі необхідні елементи:
             постановка проблеми
             аналіз останніх досліджень і публікацій
             виклад основного матеріалу дослідження
             висновки

Мова публікації: українська, англійська, польська, російська.
Загальні вимоги

Послідовність розміщення структурних елементів у науковій статті:
1. Вказується мовою статті:

● прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті;
● назва;
● код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно

обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;
● анотація та ключові слова.

Обсяг анотації: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів). До анотації обов’язково
додають 5–10 ключових слів чи словосполучень.

2. Текст статті:
Вступ (Introduction) є обов'язковою частиною роботи, в якій автор вказує новизну

теми та актуальність наукових рішень. Мета дослідження повинна бути чітко вказана
поряд з науково-дослідницькими завданнями. Необхідно вказати методологію
дослідження, логіку представлення дослідженого матеріалу.

Стаття повинна містити висновки з проведеного дослідження (Conclusions), в
яких представлені розгорнуті конкретні висновки за результатами дослідження і
перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

3. Література
4. References
5. Вказується англійською мовою:

● прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);
● код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно

обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;
● анотація та ключові слова.

Обсяг анотації англійською мовою: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).
Обов’язковою є така структура анотації: Purpose, Methods, Results, Conclusions. До
анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не
дублює назву статті.

6. Вказується українською та англійською мовами:



прізвище, ім'я, по батькові (ПОВНІСТЮ) автора (-ів) посада, місце
роботи/навчання, науковий ступінь, вчене звання (за наявністю);

Вимоги до оформлення тексту рукопису
             
1. Папір формату А4. Шрифт – 14; інтервал між рядками – 1,5.
             
2. Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з

урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ
8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні
положення та правила складання».

             
3. References. Оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style

Reference Citations). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в
квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт),
вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт).
Наприклад:

             
1. Doktorovych M.O. (2010). Nepovna simia: Osoblyvosti roboty

sotsialnoho pedahoha [An Incomplete Family: Features of a Social
Pedagogue]. Kyiv: Shkilnyi Svit [in Ukrainian].

             
2. Dymnova T.I. (1998). Zavisimost kharakteristik supruzheskoy semi

ot roditelskoy [The dependence of the characteristics of the marital family on the
parent]. Voprosy psikhologii – Psychology issues, 2, 46-56 [in Russian].
             
4. Транслітерація імен та прізвищ з української мови здійснюється

відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування
транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55.

             
5. Транслітерація з російської мови здійснюється відповідно до ГОСТ

7.79-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом.

             
6. Для транслітерації з української мови можна скористатися сервісом

http://ukrlit.org/transliteratsiia та з російської – http://ru.translit.net/?account=mvd.
             
7. Авторські примітки оформлюються наприкінці сторінок з

використанням символу * як знаку виноски. Обсяг статті – 12–15 стор. (10
сторінок основного тексту без урахування списку літератури та анотацій).
Правила оформлення посилання на літературу та бібліографічного опису:
       Посилання на літературу подаються у тексті тільки в круглих

дужках відповідно до прикладу:
       Найбільш прогнозовано відчувають вплив родинної депривації діти, які

виховуються поза родиною. На відміну від дітей-сиріт, категорія, яка не входять в
сферу впливу родинної депривації – діти з повних функціональних сімей. Умовно



кажучи, між двома цими полюсами знаходяться діти з родин трудових мігрантів
(Петренко, 2002).

       Одним із наслідків відсутності батьків є викривлення та затримка розвитку
уявлень про свою майбутню родину. Несформованість сімейних уявлень означає
психологічну неготовність до створення сім’ї, що в свою чергу, призведе до багатьох
негативних наслідків у подружніх та батьківсько-дитячих відносин у майбутньому
(Педагогічна психологія, 2009).

       Якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку,
наприклад (Петренко, 2002: 25–27).

       Приймаються переважно такі статті, які мають емпіричну частину. Суто
теоретичні роботи друкуватимуться в обмеженій кількості та за умови, якщо вони
мають суттєву наукову актуальність.

       Теоретичний аналіз не має обмежуватися посиланнями на авторів, які
вивчали порушене питання. Він повинен містити стисле узагальнення отриманих ними
даних із виділенням напрямів, тенденцій, підходів до пізнання проблеми. Не
допускається перелічення прізвищ науковців! Опис емпіричних результатів повинен
містити конкретні дані, що підтверджують статистичну достовірність отриманих
результатів. Оcтанні можуть бути представлені у вигляді таблиць, графіків, діаграм із
подальшою інтерпретацією.

       Більша частина джерел має відображати сучасний стан наукових досліджень
(5  останніх років). Дозволяється не більше 20% самопосилань на кожного із
співавторів.

Приклад оформлення статті
https://drive.google.com/file/d/1iJTC1Eg53Iva087ULs7hbQRTNMdA-bgX/view

Рецензування

Процес рецензування статей складається з таких етапів:
1. Стаття має пройти рецензування спеціалістом за місцем роботи чи навчання

автора.
На цьому етапі використовується так зване "відкрите рецензування" (open peer

review) офіційним рецензентом – зовнішнім фахівцем психологічного наукового
профілю (доктор наук). Така рецензія має містити інформацію про достовірність
отриманих результатів, їх актуальність та новизну, а також практичну цінність з
рекомендаціями до публікації статті.

Таку рецензію разом зі статтею автор має надіслати на розгляд до редакції.
2. Розгляд статті одним із членів редакційної колегії (single-blind review -

рецензент знає автора, але автор не знає рецензента).
3. Після цього стаття надсилається на розгляд незалежному експертові у галузі

психології. Тут використовується двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind –
ні автор, ні рецензент не знають один одного).

На підставі проведеного рецензування автор може отримати одну з таких
відповідей: а) статтю прийнято до друку, б) рекомендовано відредагувати статтю, в)
автору відмовлено в публікації статті.

https://drive.google.com/file/d/1iJTC1Eg53Iva087ULs7hbQRTNMdA-bgX/view


Порядок подання матеріалів та вартість публікації
Для опублікування статті необхідно надіслати електронною поштою на адресу

n.e.zavadska@gmail.com cвою статтю. Вартість публікації обсягом від 12 до 15 сторінок
складає 1250 гривень.

Розсилка збірника здійснюється виключно новою поштою за рахунок
авторів, тому наприкінці статті обовʼязково вказується місто, номер відділення
нової пошти, телефон отримувача, його прізвище та імʼя.



Додаток 3
Вимоги до оформлення матеріалів публікації:

у збірнику наукових тез «Цілісний підхід у психології особистості: особливості
теорії та практики» 

До 24 травня здійснюється набір матеріалів для публікації у збірнику
наукових тез конференції.

1. Обсяг 3-4 сторінки формату А4, шрифт Times New Roman № 14,
міжрядковий інтервал 1,5, всі поля 20 мм.

2. Прізвище та ініціали автора розміщуються у правій половині аркуша над
тезами. Нижче (під ініціалами) назва установи, посада; через 1 інтервал – назва тез
великими літерами, нижче – текст тез. Після тез – література, яка має бути прописана
згідно з останніми вимогами (ДСТУ 8302: 2015) і містити не більше 6 джерел.

3. Після списку використаної літератури у лівій половині аркуша зазначається
науковий керівник: науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи; у правій
половині аркуша – його прізвище та ініціали (для студентів та аспірантів).

4. Тези подаються до оргкомітету конференції у вигляді комп'ютерного файлу
з розширенням *doc, набраного в редакторі Word по електронній пошті.

5. Матеріали, які не відповідають вказаним вимогам – не приймаються.

Приклад оформлення наукових  тез

Петренко Іван Іванович
Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка,
к. психол. н.,

доцент кафедри практичної психології

НАЗВА
Постановка проблеми.
Викладення основного матеріалу.
Висновки.

Література:
1.



Організатори конференції:

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира
Винниченка (Україна, Кропивницький);

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира
Гнатюка кафедра психології (Україна, Тернопіль);

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (Україна,
Сєвєродонецьк);

Національна академія педагогічних наук України інститут психології імені Г.С.
костюка НАПН України Лабораторія загальної психології та історії психології ім. В. А.
Роменця (Україна, Київ);

Фонд «Gdy Liczy się Czas” (Polska, Lublin);
ТОВ Вищий навчальний заклад Міленіум (Грузія);
Технологічний університет (Словаччина, м. Дубниця);
Jauno Psihologiju centrs (Латвія, Рига);
Collège International de Techniques d'Activation de la Conscience (Франція, Париж).

Оргкомітет конференції:

Голова оргкомітету: Михида С. П. – доктор філологічних наук, професор, проректор з
наукової роботи Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка, Україна.

Заступник оргкомітету: Гейко Є.В. – доктор психологічних наук, доцент, завідувач
кафеди практичної психології Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка, Україна.

Члени оргкомітету:
Кікінеджі Оксана Михайлівна - доктор психологічних наук, професор, завідувач

кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету імені
Володимира Гнатюка, директор Науково-дослідного центру з проблем ґендерної освіти та
виховання учнівської та студентської молоді НАПН України-ТНПУ ім. В.Гнатюка, Україна.

Савелюк Наталія Михайлівна – доктор психологічних наук, професор кафедри
психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира
Гнатюка, Україна.

Завацька Наталія Євгенівна – доктор психологічних наук, профессор, завідувач кафедри
практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського національного університету
імені Володимира Даля, Україна.

Турбан Вікторія Вікторівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач
лабораторії загальної психології та історії психології ім. В.А. Роменця, Інститут психології
імені Г.С. Костюка НАПН України,

Мамчур Ірина Вікторівна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри
практичної психології Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка.

Jean Becchio (Жан Беккіо) – Président du Collège International de Techniques d'Activation
de la Conscience (TAC), °Unité de soins palliatifs Service Dr Sylvain Pourchet в Hôpital
Paul-Brousse) – доктор медичних наук, президент ассоціації технік активації свідомості (ТАС),
Франція.

Антун Лісец – доктор медичних наук, профессор, лідер світового руху «PRO VITA»,
Хорватія.



Laura Grinberga (Лаура Грінберга) – директор Jauno Psihologiju centrs, Латвія.

Адреса оргкомітету: 25006 Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький,
вул. Шевченка, 1, кафедра практичної психології, факультету педагогіки та психології
ЦДПУ імені Володимира Винниченка.

З організаційних питань звертатись до організаторів конференції:
- завідувач кафедри практичної психології, доктор психологічних наук, доцент
Гейко Євгенія Вікторівна (067-493-21-19; з 10.00 до 14.00);
- з питань публікації матеріалів та оплати:
Мамчур Ірина Вікторівна  (097 268 87 57);
- з питань прийому та перевірки надходжень матеріалів до оргкомітету, довідкова
інформація:
Хасанова Ольга Михайлівна (095-864-60-49).
- для листування pract.psi@gmail.com.

З повагою, оргкомітет.

mailto:pract.psi@gmail.com

