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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас до участі у 

Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 

«Гармонізація розвитку особистості в сучасних соціокультурних умовах» 

22-23 квітня 2021 р. 

на базі кафедри менеджменту, практичної психології та інклюзивної освіти 
факультету педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» 
 

Запрошуємо до співпраці здобувачів вищої освіти, докторантів, наукових, 

педагогічних та науково-педагогічних працівників, психологів-практиків. 

 

Напрями роботи конференції: 

- актуальні питання гармонізації розвитку особистості в контексті викликів 

сучасності; 

- особливості збереження психічного здоров’я особистості в умовах світової 

пандемії Covid-19; 

- сучасні технології активізації ресурсів особистості; 

- досягнення індивідуації особистості в сучасних соціокультурних умовах; 

- використання інноваційних консультативних та терапевтичних практик у 

роботі з різними категоріями клієнтів; 

- психолого-педагогічні аспекти становлення та розвитку гармонійної 

особистості у безбар'єрному освітньому просторі України. 

 

Формат проведення конференції: дистанційний (платформа проведення буде 

повідомлена додатково). 

 

Програмою роботи конференції передбачено: 

- пленарне засідання; 

- секційні засідання; 

- майстер-класи. 

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 



Форми участі у конференції: 

• доповідь без публікації із сертифікатом (12 академічних годин) та 

програмою конференції в електронному варіанті (оргвнесок 50 грн); 

• публікація у збірнику наукових статей Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції «Гармонізація розвитку особистості в сучасних 

соціокультурних умовах» із сертифікатом (12 академічних годин) та програмою 

конференції в електронному варіанті (оргвнесок 100 грн). 

 

Реквізити для оплати оргвнеску будуть надані учасникам конференції 

додатково на вказану в заявці електронну адресу. 

 

Для участі в роботі конференції необхідно до 15 квітня 2021 р. надіслати на 

електронну пошту конференції men.prakt.ps@gmail.com: 

 заявку за зразком (дод. 2); 

 текст статті для публікації в збірнику наукових статей конференції згідно з 

нижче зазначеними вимогами; 

 скан-копію квитанції про сплату оргвнеску згідно з обраною формою 

участі; 

 рецензію фахівця з науковим ступенем (для дописувачів без наукового 

ступеня). 

 

Вимоги до оформлення статей: 

1. Файл має бути названий за прізвищем автора. 

2. Документ повинен бути виконаний у форматі MS Word. 

3. Текстовий редактор: поля з усіх боків по 20 мм, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 мм. В тексті необхідно 

використовувати лапки лише такого зразку: « », тире –. Не допускається тире з 

Інтернету —. Дозволяється використання фото, таблиць, графіків. 

4. Структура статті: 

- перший рядок зліва – напівжирним УДК; 

- через рядок праворуч – напівжирним Ім’я та Прізвище автора; 

- нижче курсивом без скорочень назва установи, факультет, група, ПІП 

наукового керівника, наук. звання, посада, місце роботи; 

- по центру великими літерами напівжирним шифром НАЗВА СТАТТІ; 

- через рядок курсивом анотація (2–3 речення), ключові слова (3–5слів); 

- далі викладається текст статті. 

5. Дотримуйтесь оформлення статей у такій послідовності: анотація, 

ключові слова, актуальність теми дослідження, мета статті, виклад основного 

матеріалу, висновки та перспективи дослідження, список використаної літератури. 

6. Список використаної літератури повинен бути оформлений 

відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: Національний 

стандарт України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічні 

посилання. Загальні положення та правила складання»). З інформацією 

ознайомтеся за посиланням: 

http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/DSTU_8302-2015.pdf 

mailto:men.prakt.ps@gmail.com
http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/DSTU_8302-2015.pdf


Авторський електронний примірник збірника наукових статей конференції, а 

також сертифікат та програма будуть надіслані учасникам конференції на вказану 

у заявці електронну адресу. 

За довідками звертатися на електронну пошту оргкомітету конференції 

men.prakt.ps@gmail.com 
 

Статті, повинні бути ретельно вичитані та відредаговані, не містити 

плагіату, орфографічних, пунктуаційних і стилістичних помилок! Студентські 

статті мають бути ретельно перевірені науковим керівником. 

Обсяг статті - 8 сторінок. 

Зразок оформлення статті подано нижче (Додаток 1). 

Назва файла статті повинна відповідати прізвищу автора. Наприклад: 

Шевченко_стаття, Шевченко_заявка. 

Статтю та заявку (Додаток 2) необхідно подавати за вказаною 

електронною адресою у вказані періоди: men.prakt.ps@gmail.com 
 

Для участі у конференції, майстер-класах, публікації статті в збірнику 

обов’язково зареєструйтеся в Гугл формі 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgKBqds0dfNlVrz9IUtPIyXSd 

FjavM9ka3F AlR0tbgxRwlyg/viewform 
 

Контакти для довідок: 

Бочаріна Наталія Олексіївна, 095-096-08-01 

Іващенко Альона Ігорівна, 093-183-24-53 

Кузьменко Тетяна Миколаївна, 063-135-57-65 
 

 

 
УДК 159.98: 378.4 

 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

Додаток 1 

 

Іванна Шевченко, 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія 

Сковороди», 

факультету педагогічної освіти, менеджменту і 

мистецтва, група ПО-21, м. Переяслав, Україна 

E-meil … 

АРТТЕРАПЕВТИЧІ ЗАСОБИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ ПРОЯВІВ 

ЕМОЦІЙНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ У КЛІЄНТІВ 

 

У статті висвітлено питання використання арттерапевтичного інструментарію - 

метафоричних асоціативних зображень у процесі психокорекції клієнтів… 

Ключові слова: психокорекція, засоби психокорекції, емоційна нестабільність клієнта, 

арттерапевтичний інструментарій, метафоричні асоціативні зображення, психотехніки. 

 

Актуальність теми дослідження. 

Мета статті. 

Виклад основного матеріалу. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 

Список використаної літератури 

(подається в алфавітному порядку) 
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Додаток 2 
 

Зразок заявки на участь у конференції 

 

Заявка 

на участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Гармонізація 

розвитку особистості в сучасних соціокультурних умовах» 22-23квітня 2021 р. 

 
 

ПІБ 

 

Науковий ступінь, вчене звання 
 

Місце роботи (навчання), посада (з 

повною назвою установи та 

структурного підрозділу) 

 

 

Назва доповіді 

 

 

Назва секції 
 

Е-mail, конт.т-н 
 

Форма участі 
 
- доповідь без публікації; 

- публікація статті у збірнику 

наукових статей конференції. 
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