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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«ПРОБЛЕМИ ОСОБИСТІСНИХ РЕСУРСІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ТА 

ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» 

 

Конференція відбудеться 27-28 травня 2021 року на базі факультету 

психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

(Україна, м. Харків). 

 

Конференцію включено до переліку проведення наукових конференцій з 

проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України.  

 

Мета конференції: теоретичне узагальнення наукових знань про види, 

функції особистісних ресурсів; зіставлення результатів оригінальних 

емпіричних досліджень особистісних ресурсів в діяльності та різних життєвих 

ситуаціях; обмін досвідом практичної роботи з розвитку та відновлення 

особистісних ресурсів. 

Для участі запрошуються науковці, викладачі ЗВО, докторанти, 

аспіранти, практичні психологи, студенти, фахівці з соціальної роботи, інші 

зацікавлені особи. 



Тематичні напрями роботи конференції: 

 підходи до визначення, класифікації і розуміння структури та 

функцій особистісних ресурсів; 

 загальні та специфічні психологічні ресурси саморегуляції 

особисті; 

 роль особистісних ресурсів в мінливих умовах навчального та 

професійного середовища; 

 ефекти взаємодії індивідуальних та середовищних факторів та їх 

ефективне використання в діяльності; 

 вклад особистісних ресурсів в підтримку психологічного 

благополуччя та успішне подолання стресу; 

 практичні шляхи формування та відновлення особистісних 

ресурсів. 

Робочі мови конференції – українська, англійська 

Передбачається розміщення збірки матеріалів конференції в 

Міжнародних репозиторіях, базах даних і пошукових системах: Crossref, 

Google Scholar, Scilitта ін., а також розсилка контрольних зразків до 

провідних бібліотек України, реєстрація в Книжковій палаті Міжнародного 

стандартного номера книги (ISBN) та надання DOI. 

За наявності бажання учасники конференції можуть подати до друку 

статтю у фахові наукові видання категорії «Б»: «Вісник Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Психологія» 

(https://periodicals.karazin.ua/psychology), «Психологічне консультування і 

психотерапія» (https://periodicals.karazin.ua/psychotherapy), «Наукові записки 

кафедри педагогіки» (https://periodicals.karazin.ua/pedagogy). 

Детальна інформація для авторів – на WEB-сторінках видань. 

 

Для участі в роботі конференції необхідно до 23 квітня 2021 року 

подати на е-mail:general_psychology@karazin.ua такі матеріали: 

 заявку на участь у роботі конференції (див. форму заявки); 

 тези доповіді до збірника матеріалів конференції. 

Вимоги щодо оформлення тез доповідей: 

Тези доповіді подаються файлом обсягом до 5 повних сторінок формату 

А4, орієнтація – книжна, усі поля 2,5 см, міжрядковий інтервал 1,5, шрифт 

Times New Roman 14 кегль. Після тез подається список використаних джерел 

інформації (у разі необхідності), що має бути оформлений згідно з ДСТУ 

8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання». 
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На першій сторінці тексту необхідно розмістити: 

перший рядок – по правому краю вказується прізвище та ініціали автора 

(авторів) – не більше трьох; 

другий та третій рядок – вказується повна назва освітньої установи (без 

абревіатури); 

четвертий рядок – назва тез (друкується великими літерами по центру). 

Далі через вільний рядок з абзацу подаються матеріали (зміст) тез. 

Тези мають бути побудовані за такою структурою: постановка 

наукової проблеми, методологія дослідження, основні результати, висновки, 

список використаних джерел. Бажано виділення структурних компонентів: 

Актуальність роботи, Мета, Основні результати, Висновки, Список 

використаних джерел. 

Посилання у тексті оформляються в квадратних дужках [2], де число 

означає порядковий номер в списку використаних джерел. 

За зміст тексту та наявність помилок відповідальність несуть автори. 

Зміст тексту тез будуть перевірені на плагіат. 

Оргкомітет залишає за собою право не друкувати матеріали, які не 

відповідають вимогам або тематиці конференції. 

 

Чекаємо на Вас! 

  



ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«ПРОБЛЕМИ ОСОБИСТІСНИХ РЕСУРСІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ТА 

ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» 

27-28 травня 2021 року 

 

Прізвище ім’я по батькові ___________________________________ 

Науковий ступінь __________________________________________ 

Вчене звання ______________________________________________ 

Місто, країна______________________________________________ 

Освітня установа __________________________________________ 
                                                                               (повна назва) 

Посада ___________________________________________________ 

Телефон __________________________________________________ 

Адреса «Нової пошти» ______________________________________ 
                                                                               (повна адреса) 

Е-mail ___________________  

Назва доповіді _____________________________________________ 

 

Планую (необхідне підкреслити): 

 приїзд і особисту участь у роботі конференції; 

 дистанційна участь в роботі конференції (участь по Zoom); 

 тільки публікацію матеріалів. 

Вказати необхідність технічних засобів для виступу: комп’ютер, 

мультимедійний проектор, скайп, інше. 

 

Заповнення всіх пунктів заявки є обов’язковим! 

 

  



Тези та заявки надсилати: 

В електронному варіанті окремими файлами: 

–  заявку учасника конференції (Петренко І.С._заявка) 

–  тези (Петренко І.С._тези) 

тема листа: Петренко І.С._тези на e-mail: general_psychology@karazin.ua 

 

Контактні  телефони: 

кафедра загальної психології 

+380(57) 7075153 

е-mail:general_psychology@karazin.ua 

 

Кантемир Жанна Олександрівна 

Черкасова Людмила Дмитрівна 

Богданова Ганна В’ячеславівна 

 

 

 

 

 

Адреса оргкомітету конференції: 

Україна, 61002, м. Харків,  майдан Свободи, 6, к. 451,  

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
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