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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

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

ОСОБЛИВОСТІ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ»

Шановні колеги!
Запрошуємо  Вас  взяти  участь  у  II Міжнародній  науково-практичній

онлайн  конференції  «Цілісний  підхід  у  психології  особистості:
особливості теорії та практики», яка відбудеться 25 лютого 2022 року.

Мета  конференції – обговорення  актуальних  проблем  сучасної
психологічної  науки  в  контексті  становлення  цілісності  особистості  та
вироблення  рекомендацій  для  ефективного  використання  спадщини
вітчизняної  та  зарубіжної  наукової  школи  у  прикладних  психологічних
дослідженнях.

Напрями     роботи     конференції:      

1 Ґенеза розвитку психологічних теорій особистості
2 Холістичний підхід у психології: пріоритетні напрямки досліджень 

цілісності особистості
3  Соціально-психологічні чинники та закономірності формування і розвитку 

особистості в онтогенезі
4  Аспекти психологічної допомоги особистості в кризових ситуаціях
5  Саморозвиток і самореалізація особистості у процесі життєдіяльності 
6  Психологічне забезпечення інноваційних технологій в освіті 
7  Організаційна психологія, психологія управління та бізнесу

До  участі  в  конференції  запрошуються  науково-педагогічні  та  наукові
працівники,  психологи,  психотерапевти,  здобувачі  освіти,  представники
громадських  організацій,  органів  державного  управління  та  усі  зацікавлені
особи.



Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.



Умови участі у конференції:

Для участі у конференції просимо до 21 лютого 2022 року надіслати на
адресу  оргкомітету  електронною  поштою  на  e-mail:  pract.psi@gmail.com  з
темою «Конференція» наступні матеріали:

1 заявку на участь у конференції (Додаток 1);
2 матеріали тез (вимоги до оформлення подані у Додатку 2).

Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції
(наприклад, Петренко Іван – заявка; Петренко Іван – тези).

Конференцію буде проведено у дистанційному форматі на платформі для
відеоконференцій. Програму конференції та покликання буде надіслано кожному
учаснику 24 лютого 2022 року на електронні адреси, вказані в заявках.

Сертифікат  участі  та  публікація  тез  в  електронному  збірнику  безкоштовні.
Електронний  примірник  тез  і  сертифікат  буде  надіслано  на  e-mail  учасникам
заходу протягом місяця після проведення конференції.

Додаток 1
АНКЕТА – ЗАЯВКА

учасника II Міжнародної науково-практичної онлайн 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

Секція (напрямок роботи конференції)

Планую виступити з доповіддю    Підкреслити необхідне: Так / Ні

Назва доповіді

Планую провести майстер-клас     Підкреслити  необхідне: Так / Ні

Назва  майстер-класу, тривалість

Планую взяти участь як слухач     Підкреслити необхідне: Так / Ні

mailto:pract.psi@gmail.com


Додаток 2

Вимоги до оформлення матеріалів публікації у збірнику наукових тез:

1 Обсяг 2-5 сторінок, набраних у редакторі WORD у вигляді комп’ютерного файла
з розширенням *.doc., шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал 1,5,
поля з усіх сторін 20 мм.

2 Прізвище та ім’я автора розміщуються у правій половині аркуша над тезами.
Нижче – назва установи, нижче – науковий ступінь, посада; через 1 інтервал –
назва тез великими літерами, нижче – текст тез. Після тез – література, яка має
бути оформлена  згідно з вимогами Національного стандарту України ДСТУ
8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні
положення та правила складання» і містити не більше 5 джерел.

3 Для студентів та аспірантів: після відомостей про автора зазначається науковий
керівник ПІБ (повністю), його науковий ступінь, вчене звання, посада, місце
роботи, E-mail, контактний телефон.

Зразок оформлення тез

Петренко Іван
Центральноукраїнський державний педагогічний 

університет імені Володимира Винниченка,
канд. психол. наук, доцент кафедри психології

НАЗВА
Текст  тез.  Посилання  на  літературу  в  тексті  слід  давати  в  квадратних

дужках, наприклад, [2, с.  25; 5, с.  33], в яких перша цифра вказує порядковий
номер  джерела  в  списку  літератури,  а  друга  –  відповідну  сторінку  в  цьому
джерелі;  одне  джерело  (без  сторінок)  відокремлюється  від  іншого  крапкою з
комою [3; 4; 6; 8; 12; 15].

 
Література:

1.  Алексєєнко  Т.  Соціально-педагогічна  підтримка  дітей  групи  ризику.
Соціальна педагогіка: теорія та практика. 2005. № 1. С. 56–60.

За  достовірність  фактів,  цитат,  імен,  назв  та  інших  відомостей
відповідальність несуть автори публікацій.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези,  які  не відповідають
вказаним  вимогам,  тематиці  конференції  або  подані  пізніше  встановленого
терміну.

Адреса оргкомітету:
25006  м. Кропивницький,  вул. Шевченка, 1.  ЦДПУ  імені  В. Винниченка,

кафедра психології
Координатори: 
1. Близнюкова Олена Миколаївна  Контактний телефон: (066) 33 81 601
2. Мельничук Ірина Ярославівна  Контактний телефон: (095) 83 90 336


