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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Шановні колеги! 

 

Запорукою психологічного благополуччя є психологічне здоров’я особистості. 

Особистість з психологічним здоров’ям сміливо бере відповідальність за власне життя, 

опирається стресам, ставить цілі, досягає їх. Проблеми та перешкоди, які психологічно 

здорова особистість зустрічає на своєму життєвому шляху, не зупиняють, а, навпаки, 

сприяють психологічному зростанню. Дослідники психологічного здоров’я погоджуються, що 

здоров’я та хвороба є результатом взаємодії біологічних, психологічних та соціальних 

факторів.  

Кафедра загальної психології факультету психології Київського національного 

університету запрошує до участі в роботі конференції науковців, викладачів, аспірантів, 

студентів, фахівців у галузі надання психологічної допомоги та усіх зацікавлених осіб для 

обговорення ключових проблем, обмін досвідом щодо теоретичного та практичного 

забезпечення психологічного здоров’я особистості. 

 

У рамках конференції заплановано обговорення за тематичними напрямами: 

1. Теоретико-методологічні проблеми психологічного здоров’я особистості. 

2. Фактори психологічного здоров’я: біологічні, соціальні, психологічні, тощо.  

3. Технології забезпечення та підтримки психологічного здоров’я особистості в 

контексті процесів глобалізації. 

 

Формат проведення конференції: дистанційно у форматі відео-зустрічей на платформі 

Zoom.  
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Для участі у конференції потрібно до 25 жовтня 2022 року зареєструватися за 

посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9wlCHtx6uMy6KBhbsZ-

kzy00seoZlkcKThDiCuEAec_kUkQ/viewform 

На електронну пошту з Вашої заявки буде надіслано посилання для підключення до 

заходу в форматі онлайн. 

Матеріали конференції будуть опубліковані у друкованому збірнику.  

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

 

 

Вимоги до оформлення тез: 

1. Обсяг до 3 сторінок зі списком літератури; текст оформлюється в текстовому редакторі 

Microsoft Word для Windows (формат А-4; усі поля 20 мм; формат шрифту: кегль – 14; тип – 

Times New Roman; міжрядковий інтервал 1,5; сторінки не нумеруються). 

2. У правій половині аркуша над тезами розміщуються: прізвище та ініціали автора 

(напівжирним курсивом з вирівнюванням по правому краю). У наступному, після 

пропущеного інтервалу, рядку – назва тез великими літерами, напівжирним шрифтом, 

вирівнювання по центру. Далі, після пропущеного інтервалу, подається основний текст тез 

(приклад оформлення представлено нижче).  

Виклад матеріалу передбачає окреслення мети, опис джерел дослідження, викладення 

основних результатів, формулювання висновків, наукової або практичної цінності отриманих 

даних.  

Використана література (не більше 3 джерел) надається наприкінці тез у порядку 

згадування. Посилання на джерело наводяться у тексті у квадратних дужках [2, с. 26]. 

3. До друку приймаються оригінальні матеріали науково-практичного характеру за 

тематичними напрямами конференції.  

Автор несе відповідальність за достовірність та оригінальність інформації, що міститься 

в поданих тезах, а також за граматичне і стилістичне оформлення. 

Оргкомітет залишає за собою право рецензування та відхилення текстів тез доповідей, 

надісланих для публікації, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці конференції, а 

також за відсутності підтвердження оплати. 

 

Тези необхідно надіслати до 25 жовтня 2022 р. на електронну адресу конференції: 

Conference_psy@protonmail.com 

 

Умови оплати 

Організаційний внесок становить: 300 грн. У вартість оргвнеску входить оплата друкованої 

продукції – програми конференції, сертифіката учасника і збірника тез. Організаційний внесок 

є обов’язковим як для очних, так і для заочних учасників конференції.  

Передбачено поштову розсилку матеріалів конференції учасникам Новою поштою за умови 

сплати оргвнеску та наявності попереднього запиту (в анкеті) на таку послугу, а також сплати 

вартості поштових витрат одержувачем. 

 

Оплату організаційного внеску просимо надіслати на рахунок: ГРОМАДСЬКА 

ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА ПСИХОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ», Найменування організації: 

ГО УПА, Код отримувача: 41651644. Рахунок отримувача у форматі IBAN: 

UA983052990000026007035013262. Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК».  
Призначення платежу: благодійний внесок. Оплата здійснюється після підтвердження 

оргкомітетом прийняття матеріалів, до проведення конференції та друку матеріалів 

(неоплачені матеріали друкуватися не будуть).  
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Підтвердження про оплату (скан або фотокопію квитанції) оргвнеску необхідно надіслати до 

25 жовтня 2022 р. на електронну адресу конференції: Conference_psy@protonmail.com 

 

За наявності бажання та за окрему плату учасники конференції можуть подати до друку статтю 

у фаховий науковий часопис категорії Б «Вісник Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Серія «Психологія» (https://bpsy.knu.ua/index.php/psychology) або у фахові 

наукові видання категорії Б «Український психологічний журнал 

(http://upj.com.ua/indexa.php?page=index) та «Вісник Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Соціальна робота» (https://visnyk.soch.robota.knu.ua/index.php/journal). 

Вимоги до оформлення статей можна зайти за відповідними посиланнями. Статті 

приймаються до початку конференції на вказані на сайтах видань контактні е-мейли. 

 

Контактна інформація: кафедра загальної психології факультету психології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.  

Інна БАРАНОВСЬКА, фахівець кафедри загальної психології, тел.: 066 7194470 

Марія ВОВК, асистент кафедри загальної психології, тел.: 097 9682280. 

 

Відповідальна особа:  

Ганна ЮРЧИНСЬКА – завідувач кафедри загальної психології 

 

З повагою, оргкомітет конференції 

 

За умов проведення конференції у аудиторному форматі місце проведення: 03022, м. Київ, 

проспект академіка Глушкова, 2а, факультет психології, кафедра загальної психології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Телефон: +38 (044) 521-35-09,  

Телефон кафедри +38 (044) 521-33-84 

E-mail: psyuniv@ukr.net 

Cайт конференції: https://psy.knu.ua/ua/science/scientificevents 
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Приклад оформлення: 

В.В. Абрамов 

 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ У ДРУГІЙ ТА 

ТРЕТІЙ ХВИЛІ КОГНІТИВНО-ПОВЕДІНКОВОЇ ТЕРАПІЇ 

 

Постановка проблеми. Методологічне обґрунтування практичних підходів 

у психотерапії є актуальною проблемою сьогодення, з огляду поширення у 

психологічній практиці еклектичних підходів, що за визначенням ігнорують 

дану проблему. 

 

Література: 

1. Бек Д. Когнитивная терапия. Полное руководство. Диалектика-

Вильямс, 2017. 400 с. 

 

 

 

 

 


