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Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  

VІ Міжнародної науково-практичної конференції 
 

«Актуальні проблеми психології особистості  

на європейському просторі» 
 

15 лютого  2021 р., м. Кам’янець-Подільський, Україна 

 

Тематичні напрямки роботи конференції: 

Секція 1. Експериментальні дослідження психології особистості. 

Секція 2. 
Проблеми особистості та міжособистісних взаємин у навчально-

виховному процесі. 

Секція 3. Особливості збереження психічного здоров’я особистості. 

Секція 4. 
Психологія міжособистісних взаємин у сфері професійної 

діяльності. 

Секція 5. Психологічна реабілітація особистості. 

Секція 6. Психологія діяльності в особливих умовах. 

 

Форма роботи конференції: дистанційна. 
 

Матеріали конференції будуть розіслані після проведення (з наданням їм УДК 

і ББК).  
Редакційний збір становить 250 гривень за одні тези обсягом до 5 сторінок. 

Якщо тези більше зазначеного обсягу, то додатково необхідно сплачувати 

50 гривень за кожну сторінку. Редакційний збір покриває витрати, пов’язані з 

редагуванням, макетуванням та друком матеріалів. 

Пересилка матеріалів за кошти автора Новою поштою. 
 

Вимоги до оформлення матеріалів конференції: 

Матеріали оформляються в текстовому редакторі WORD (шрифт 14, Times 

New Roman, інтервал 1,5). Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм. Сторінки не 



нумеруються.  

По центру аркушу: ініціали та прізвище автора (співавтора); науковий ступінь 

і вчене звання, посада, місце роботи або навчання, місто, країна. Для студентів і 

магістрів  дані про наукового керівника (ініціали і прізвище, науковий ступінь, 

вчене звання, посада, місце роботи, місто, країна). 

Далі, по середині аркушу, великими літерами, напівжирним шрифтом назва 

тез; з абзацу текст матеріалів. Список використаних джерел надається наприкінці 

тез у порядку згадування. Посилання наводяться у тексті у квадратних дужках [7, с. 

26]. 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

(А.С. Іваненко – як співавтор) 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВРАХУВАННЯ КЕРІВНИКОМ 

ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРАЦІВНИКІВ 

 

Сучасний світ характеризується зростанням використання інноваційної 

складової в усіх сферах діяльності.  

Висновки. Отже, …... 

 

Список використаних джерел 

1.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВРАХУВАННЯ КЕРІВНИКОМ 

ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРАЦІВНИКІВ 

 

Сучасний світ характеризується зростанням використання інноваційної 

складової в усіх сферах діяльності.  

Висновки. Отже, …... 
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ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: У РАЗІ НЕДОТРИМАННЯ ВИМОГ ОФОРМЛЕНННЯ 

МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ЗАЛИШАЄ ЗА 

СОБОЮ ПРАВО НЕ ДРУКУВАТИ ТАКІ ТЕЗИ У ЗБІРНИКУ.    

 

Для участі у роботі конференції необхідно до 22 січня 2021 року надіслати 

на електронну адресу оргкомітету: visnyk2015@ukr.net 

 

1. Заявку на участь у роботі конференції (зразок додається). 

2. Матеріали конференції. 

3. Ксерокопію квитанції про оплату із зазначенням прізвища автора (авторів). 

 

Сплатити внесок можна за такими банківськими реквізитами: 

Банк: ПриватБанк. 

Отримувач: Куриця Денис Іванович.   

Номер картки: 5218 5722 2193 1749 

Призначення платежу: Участь у конференції. 

 

 

Зразок оформлення заявки  

 

Заявка  

на участь у роботі VІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми психології особистості  

на європейському просторі» 

 
 

 

Прізвище, ім'я, по батькові  

Науковий ступінь, учене звання  
Ваш статус (студент / магістр / аспірант):  
Місце роботи, посада / Місце навчання, факультет, курс  
Науковий керівник (ПІБ, науковий ступінь, учене звання):  
Адреса, за якою надіслати матеріали,   

mailto:visnyk2015@ukr.net


мобільний телефон, № відділення Нової пошти автора / учасника  

Тематичний напрямок у роботі конференції (секція № , назва)  
 

 

 

З питань роботи конференції звертатися до: Контактний телефон: 

Денис Іванович Куриця +38 (097) 67-118-57 
 

 


