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До участі у конференції запрошуються науковці, практики, викладачі та студенти 

українських і зарубіжних закладів вищої освіти, докторанти та здобувачі. 

За результатами конференції учасники отримують:  

o електронний сертифікат учасника конференції;  

o електронний збірник матеріалів конференції (Рroceedings SRPCMS) 

o до збірника включаються матеріали, які ґрунтуються на емпіричному 

дослідженні (від 5 сторінок) і пройшли наукову експертизу редакції 

конференції для розміщення у Рroceedings SRPCMS, що буде подано на 

індексацію до Web of Science. Первинні матеріали можуть  надсилатись 

українською або англійською мовою (у випадку прийняття та при потребі 

англійський переклад здійснюється за окрему плату);  

o статтю у міжнародному науковому журналі «SOCIALIZATION & HUMAN 

DEVELOPMENT: INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL» (за бажанням та 

за окрему плату) Вимоги до статті Ви можете знайти на сайті: 

https://www.shdisj.com/index.php/shdisj/information/authors. 

o статтю у фаховому журналі категорії Б «ВІСНИК КИЇВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. СЕРІЯ 

«ПСИХОЛОГІЯ» (за бажанням та за окрему плату) Вимоги до статті на сайті: 

https://bpsy.knu.ua/index.php/psychology. 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 Теоретико-методологічні проблеми дослідження соціалізації і розвитку людини в сучасній 

науці.  

 Практики психологічної допомоги у процесах соціалізації і ресоціалізації особистості під 

час війни. Актуальні питання організації психологічного супроводу військовослужбовців, 

їх сімей та переміщених осіб. 

 Проблеми та перспективи дослідження освітньої соціалізації  особистості. Розвиток 

людини в освітньому просторі. 

 Психологічні аспекти інформаційної та кіберсоціалізації особистості. 

https://www.shdisj.com/index.php/shdisj/information/authors
https://bpsy.knu.ua/index.php/psychology


 Потенціал формальної та інформальної соціалізації у досягненні людиною суб’єктивного 

благополуччя та особистісної зрілості. 

 Психологічні аспекти професійної та економічної соціалізації особистості. 

 Питання етнічної, політичної, громадянської (спільнотної), релігійної соціалізації 

особистості як суб'єкта соціальної життєдіяльності. 

 Проблеми нормативно-правового забезпечення психологічної допомоги в Україні. 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 1 день – Пленарне засідання, робота секцій та воркшопи. 

 2 день – Тематичні вебінари.  

Офіційні мови конференції: українська, англійська. 

 

ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ: 

Тези та статті повинні бути оформлені згідно з вимогами, які можна завантажити за 

посиланням: Вимоги до оформлення матеріалів 

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ: 

Для участі у конференції необхідно заповнити заявку, за посиланням: заповнити заявку онлайн 

та надіслати на електронну адресу (srpcms.conference@gmail.com) до 1 листопада 2022 р. такі 

документи: 

а) тези доповіді та статтю (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до 

прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Іванченко О. О._тези); 

б) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу 

має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника 

конференції (наприклад, Іванченко О. О._квитанція) 

 

ОРГВНЕСКИ СТАНОВЛЯТЬ: 

 Онлайн участь у конференції без публікації тез – 200 грн., (для студентів КНУ імені Тараса 

Шевченка та членів Української Асоціації Психології Освіти та Розвитку — 100 грн.) – (сертифікат 

учасника); 

 Онлайн участь у конференції з публікацією тез в електронному збірнику – 300 грн. (для 

студентів КНУ імені Тараса Шевченка та членів Української Асоціації Психології Освіти та Розвитку 

—200 грн.) – (сертифікат учасника + електронний збірник). 

 

Реквізити для оплати організаційного внеску надсилаються електронною поштою разом із 

підтвердженням прийняття матеріалів доповіді та публікацій. 

Просимо учасників з інших країн щодо питань оплати участі в конференції звертатись до 

оргкомітету за адресою: srpcms.conference@gmail.com 

Електронний збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на e-mail протягом 

двох тижнів після проведення конференції. 
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