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                                                          Шановні колеги! 

  

 

 Маріупольський державний університет запрошує науковців, фахівців у галузі психології, 

науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів до участі у 

III Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Сучасні тенденції організації життєвого 

простору особистості», яка відбудеться 25 листопада 2021 року на базі Маріупольського державного 

університету. 

 

Тематичні напрямки роботи конференції:  

 

1. Психологія життєвого простору сучасної особистості. 

2. Соціально-психологічні, педагогічні, соціологічні аспекти організації життя й 

життєздійснення особистості. 

3. Життєтворчість як практика освоєння та конструювання соціокультурного простору. 

4. Особливості організації життєвого простору та стратегії життєздійснення як предмет 

психологічних досліджень й практик. 

 

Основні форми роботи конференції: онлайн доповіді (10-15 хвилин), публікація тез доповідей в 

електронному збірнику Маріупольського державного університету. 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

Форми участі у конференції: дистанційна / заочна 

База проведення конференції: Маріупольський державний університет, Психолого-педагогічний 

факультет (м. Маріуполь, вул. Матросова, 5). 

Лінк на Zoom, де відбудеться пленарне засідання буде розміщений на сторінці кафедри 

практичної психології МДУ у Facebook не пізніше 24 листопада 

https://www.facebook.com/groups/1502916159842824, а також надісланий на електронну адресу 

зареєстрованого учасника заходу. 

https://www.facebook.com/groups/1502916159842824


Основні вимоги щодо участі у конференції: 

 

До 15 листопада 2021 року необхідно надіслати на електрону пошту 

anastasyaolegovna2311@gmail.com наступну інформацію: 

 Заявку на участь у конференції (із назвою файлу «Заявка_Прізвище») (Додаток 1) 

 Тези в електронному вигляді (із назвою файлу «Тези_Прізвище») 

 Скрін/ Скан/ Фото квитанції про сплату (із назвою файлу «Квитанція_Прізвище») 

 

Вимоги до оформлення тез, які подаються до збірника матеріалів конференції: 

 

1. Прізвище та ім’я автора (напівжирний шрифт, вирівнювання за правим краєм). 

2. Відомості про автора (науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада та організація, 

яку представляє автор). 

Для здобувачів вищої освіти необхідно вказати назву навчального закладу, 

спеціальність, курс навчання та інформацію про наукового керівника. Відповідальність за 

зміст та достовірність інформації у матеріалах залишається за автором! (пункт 1 та 2). 

3. Індекс УДК (за лівим краєм). 

4. Назва тез доповіді (великими літерами, напівжирний шрифт, вирівнювання по центру). 

5. Актуальність дослідження із теоретико-методологічним обґрунтуванням проблеми. 

6. Мета дослідження 

7. Результати теоретичного / емпіричного аналізу проблеми. 

8. Висновки. 

 

* Назва, актуальність, мета, результати та висновки дослідження пишуться з абзацу та 

виділяються жирним шрифтом. 

*Обсяг матеріалів – до 3 сторінок друкованого тексту. Електронна версія матеріалів: формат 

*.doc 

*Шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 інтервали; поля з усіх боків 2 см. Література не 

подається! 

 

Організаційний внесок для участі у конференції складає 200 гривень (оформлення 

електронної збірки та сертифікату, організаційні витрати). Для докторів наук участь у конференції 

безкоштовна. 

Учасники конференції також мають можливість опублікувати результати своїх наукових 

досліджень у фаховому збірнику «Вісник Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна. Серія Психологія» (категорія Б). Інформація щодо правил оформлення статей надано у 

додатку 2 

 

 

Реквізити для оплати участі III Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції  

«Сучасні тенденції організації життєвого простору особистості» 
 

Картка ПУМБ: 5168-7574-0540-1367 

Дьяченко Світлана Олександрівна 

Призначення платежу: Оплата участі у конференції 25.11.2021 

Комісія банку сплачується платником! 

Обов’язкове зазначення ПІБ платника! 

Скріншот / скан/ фото квитанції про сплату (із назвою файлу «Квитанція_Прізвище») надсилається 

разом з іншими матеріалами на електронну пошту anastasyaolegovna2311@gmail.com  

 

Контактна інформація: 

Маріупольський державний університет,  

mailto:anastasyaolegovna2311@gmail.com
https://periodicals.karazin.ua/psychology/$$$call$$$/api/file/file-api/download-library-file?libraryFileId=121
https://periodicals.karazin.ua/psychology/$$$call$$$/api/file/file-api/download-library-file?libraryFileId=121
https://periodicals.karazin.ua/psychology/$$$call$$$/api/file/file-api/download-library-file?libraryFileId=121
mailto:anastasyaolegovna2311@gmail.com


Психолого-педагогічний, кафедра практичної психології 

м. Маріуполь, вул. Матросова, 5, аудиторія 25. 

 

 

 

Канали комунікації та зв’язку: 

e-mail: anastasyaolegovna2311@gmail.com 

https://www.facebook.com/groups/1502916159842824 

 

Контактні особи:  

096-330-93-53 – Анастасія Вагабова 

096-550-27-76 – Світлана Дьяченко 

 

 

 

ДОДАТОК 1 

 

ЗАЯВКА 

на участь у ІII Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Сучасні тенденції організації життєвого простору особистості» 

 

ПІБ 

 

 

Науковий ступінь, вчене 

звання (за наявності) 

 

Навчальний заклад, організація, посада / 

Заклад вищої освіти, в якому навчаєтесь, 

рівень вищої освіти, спеціальність, курс 

 

 

Тематичний напрям 

 

 

 

Тема доповіді (якщо плануєте доповідати) 

 

 

Назва тез 

 

Контакти (телефон, електрона пошта) 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Acer/Downloads/anastasyaolegovna2311@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/1502916159842824


 ДОДАТОК 2 

Правила оформлення статей для фахового збірника «Вісник Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. Серія Психологія» (категорія Б) 
 Відповідно до постанови Президії ВАК України №7-05/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до 

фахових видань, внесених до переліків ВАК України» при підготовці статей слід дотримуватися таких 

вимог: 

 постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними 

завданнями; 

 аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які 

спирається автор; 

 виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 

 формування цілей статті (постановка завдання); 

 виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів; 

 обговорення результатів; 

 висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі; 

 список посилань за APA style. 

До редакції подаються паперова та електронна версії статті. Обсяг статті – 12 – 20 сторінок. 

Електронна версія подається до редакції у форматах *.doc та *.rtf, яку необхідно надіслати на адресу: 

psychology_series@karazin.ua. Шрифт Times New Roman, 14 кегль, через півтора інтервали. Поля: зверху 

– 2 см; знизу – 2 см; ліворуч – 2 см; праворуч – 1 см. Папір – А4. В тексті статті забороняється 

використовувати об’єкти Word Art, автофігури, кольорові діаграми та графіки, кольорові фотографії. Усі 

схеми мають бути у форматі jpg. 

Структура статті: 

1. Номер УДК. 

2. Назва статті. Важливо! Назва роботи може містити не більше 10 слів, має розкривати 

сутність проблеми та бути цікавою широкому загалу науковців. Слід уникати скорочень. 
3. Прізвище Ім`я По батькові (повністю), вчене звання, посада, назва організації, повна поштова 

адреса організації. (курсив). 

4. e-mail 

5. ORCID 

6. Резюме і ключові слова (курсив) мовою статті з такими обов’язковими елементами: актуальність 

проблеми, мета, методи та результати дослідження (від 500 знаків (без пробілів) та 5-10 ключових слів 

(через точку з крапкою)). 

7. Текст статті, де присутні такі необхідні елементи: 

Вступ та сучасний стан досліджуваної проблеми / Introduction and the current state of the research 

problem   (15% обсягу статті)  постановка проблеми, її актуальність для теорії і практики. Важливо у 

вступній частині чітко сформулювати понятійний апарат, щоб уникнути його неоднозначного 

трактування. У вступі також викладаються особливості сучасного стану дослідження проблеми. Окрім 

цього, редакція підтримує статті, в яких аналізуються результати досліджень наукових шкіл 

Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна з посиланням на них. 

Мета / Aim 

Мета статті має чітко показувати предмет дослідження та бути конкретною (мета має бути одна!)  

Методи дослідження / Research methods (30% обсягу статті)  

(що можуть бути викладені в результатах дослідження) 

Методи дослідження передбачають описання їх основного змісту, характеристик і показників, які вони 

фіксують, та одиниць вимірювання. Увага!Сюди також входить інформація щодо організації 

дослідження, якісних та кількісних характеристик вибірки тощо. Якщо Ви досліджуєте, наприклад, 

рівні сформованості певного явища, обов'язково тут необхідно подати його характеристику. Цей пункт 

має містити ВИЧЕРПНУ інформацію щодо процедури організації та проведення Вашого дослідження. 

https://periodicals.karazin.ua/psychology/$$$call$$$/api/file/file-api/download-library-file?libraryFileId=121
https://periodicals.karazin.ua/psychology/$$$call$$$/api/file/file-api/download-library-file?libraryFileId=121
https://periodicals.karazin.ua/psychology/$$$call$$$/api/file/file-api/download-library-file?libraryFileId=121


Результати / Research results (40% обсягу статті) (можуть мати як теоретичну, так й емпіричну 

частину) Виклад основного матеріалу дослідження відповідно задач з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Опис емпіричних результатів повинен містити конкретні дані, що 

підтверджують статистичну достовірність отриманих результатів. Останні можуть бути представлені у 

вигляді таблиць, графіків, діаграм (приймаються у чорно-білому кольорі; можна використовувати 

«штриховку» та «узори») з подальшою інтерпретацією. У статті має бути представлений кількісний та 

якісний аналіз літературних джерел із проблеми. 

Обговорення / Discussion (10% обсягу статті) 

Обов’язковим є пункт «Обговорення», де автор окрім детального інтерпретування та пояснення 

отриманих даних, має презентувати їх порівняльний аналіз з науковими результатами як вітчизняних, 

так і зарубіжних учених за схожою проблематикою з посиланням на них, обґрунтувати наукову цінність 

та напрями практичного використання отриманих результатів. Цей пункт обов’язково має містити 

обґрунтування наукової новизни отриманих даних. 

Висновки / Conclusion (5% обсягу статті) 

Висновки з дослідження, які стисло висвітлюють сутність отриманих результатів згідно з поставленими 

у роботі завданнями.  Важливо! У висновках не повинно бути даних, яких немає у змісті статті!  

8. Література оформляється відповідно до вимог «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне 

посилання.  

9. References. Література в романському алфавіті в АРА стилі. Більш детальну інформацію можна 

знайти: American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological 

Association (6th ed.). Washington D.C.: Author. 

(https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/paper-format/professional-annotated.pdf) 

У списку використаної літератури рекомендується не більше 50% вітчизняних джерел, інші – зарубіжні 

виключно із БД Web of Science чи Scopus. При узагальненні літературних даних бажано посилатися на 

роботи, опубліковані протягом останніх 10 років. Перед тим, як формувати текст статті, автор аналізує 

кількісно та якісно роботи на момент написання статті є у WOS чи Scopus з проблеми, включаючи 

надання інформації про кількість джерел за кожним її типом (монографії, статті, тези тощо). Після 

цього робиться якісний аналіз джерел, на основі якого автор виділяє в тексті статті основні тенденції 

або напрями у пізнанні явища, що вивчається. Посилання на конкретних авторів в аналізі літератури 

допускається лише у випадку, якщо отримані ними дані суперечать точці зору автора статті або є 

основоположними для цього дослідження, по тексту – за умов цитування.  

* імена, прізвища транслітеруються, назви статей та решта інформації перекладаються. При 

транслітерації слід дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування 

транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. №55. 

Для транслітерації з української мови можна скористатися сервісом http://ukrlit.org/transliteratsiia та з 

російської – http://ru.translit.net/?account=mvd 

10. Інформація українською чи англійською мовою (відмінною від мови статті): 

- ПІБ автора, інформація про автора (вчене звання, науковий ступінь, назва та адреса організації, в якій 

працює автор). 

- Назва статті. 

- Авторське резюме (актуальність, мета, методи,результати дослідження та висновки) обсягом від 1800 

знаків і ключові слова.  

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/paper-format/professional-annotated.pdf
http://ukrlit.org/transliteratsiia
http://ru.translit.net/?account=mvd


 

Приклад оформлення літератури: 
Author, A. A., & Author, B. B. (рік видання). Назва статті. Назва Журналу, номер випуску, сторінки статті. 

https://doi.org/xxxxx Mellers, B. A. (2000). Choice and the relative pleasure of consequences. Psychological 

Bulletin, 126(6), 910-924. https://doi.org/10.1037//0033-2909.126.6.910. 
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