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Шановні пані та панове!
Щиро запрошуємо аспірантів, студентів, молодих науковців, дослідників та викладачів взяти 
участь у XIX Міжнародній конференції молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній 
науці: результати та перспективи дослідження» (PPMSRPR), яка відбудеться 20 квітня 
2018 року на базі факультету психології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка.

Тематичні напрями роботи конференції:

Секція 1. Розвиток цілісної особистості в контексті соціальних змін.
Секція 2. Особистість у психологічному вимірі.
Секція 3. Соціальна практика допомоги особистості у кризових ситуаціях.
Секція 4. Психодіагностика особистості.
Секція 5. Соціалізація особистості в системі освіти.

Програмою конференції передбачено проведення Презентаиійної сесії, дискусійних 
секцій, виступу Соціального театру, майстер-класів, movie сесії, наукової лотереї, 
сертифікації.

Робочі мови конференції: у храїнська. англійська.

Для участі у конференції просимо надіслати заявку (Додаток 1) та тези наукової 
доповіді (Додаток 2), а також відскановану квитанцію про сплату оргвнеску за участь у 
конференції та публікацію матеріалів конференції на електронну адресу 
sp.psy.univ@gmail.com до 20 березня 2018 року.

Сплата організаційного внеску становить 200 грн. і включає в себе оплату друкованої 
продукції (програма конференції та сертифікат учасника), канцелярського приладдя та збірки 
тез наукових доповідей і є обов’язковою як для очних, так і для заочних учасників 
конференції. Передбачено поштову розсипку матеріалів конференції учасникам Новою
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поштою за умови сплати оргвнеску та наявності попереднього запиту (у заявці на участь) на 
таку послугу, а також сплати вартості поштових витрат одержувачем.

Оплату організаційного внеску просимо надіслати на рахунок: Приватбанк, Печерська 
філія, р/р 26008052738929. ЄДРПОУ 39294613. МФО 300711, Міжнародний благодійний 
фонд «Розвиток наукової психології «ФРОНЕЗИС», призначення платежу: безповоротна 
фінансова допомога. Після оплати надішліть, будь ласка, підтвердження оплати (скан або 
фотокопію квитанції) на електронну адресу: sp.psy.univ@gmail.com

Матеріали конференції будуть опубліковані у Збірнику матеріалів конференції. Вимоги 
до тез наукових доповідей — у Додатку 2. Тези необхідно надіслати до 20 березня 2018 року 
на електронну адресу: sp.psy.univ@gmail.com

Оргкомітет залишає за собою право не друкувати матеріали, якщо вони не відповідають 
вимогам або тематиці конференції, а також за умов відсутності підтвердження оплати.

Адреса організаційного комітету XIX Міжнародної конференції молодих науковців 
«Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження» 
(РРМБІІРК): Україна. 03150. Київ, проспект академіка Глушкова. 2а (ст. метро «Виставковий 
центр»).

Адреса проведення конференції: м. Київ, проспект академіка Глушкова. 4д (корпус 
факультету комп'ютерних наук та кібернетики, конференц-зал 01).

Контактні особи:
Дорош Олена -  відповідальний секретар конференції: +38 0996246454
Синельников Роман Юрійович -  відповідальний за поселення, асистент кафедри загальної 
психології: +380983503907
Тельчаров Олександр -  аспірант кафедри психодіагностики та клінічної психології: +38 
0668513113
Шевчук Ольга -  Голова НТСА факультету психології: +38 0965044095 
Печиборщ Андрій -  керівник волонтерської групи та: +38 0931909393
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ДОДАТОК 1.

Заявка на участь у конференції студентів/аспірантів

1. ПІБ (повністю)
2. Назва вищого навчального 

закладу (повністю)
3. Факультет, спеціальність 

(повністю)
4. Курс
5. Назва тез наукової доповіді

Планую виступити з усною 
доповіддю/презентацією

6. До якого тематичного напряму 
(секції) Ви відносите Вашу 
доповідь

7. Потрібне підкресліть Участь з публікацією тез 
Участь без публікації 
Заочна участь

8. Контактні дані: е-адреса, 
мобільний телефон

9. Потреба у поселенні 
(гуртожиток № 19, номери 
підвищеної комфортності). 
Потрібне підкресліть

Так (вказати точні дати поселення та виселення) 

Ні

10. Надіслати матеріали 
конференції Новою поштою (за 
рахунок одержувача)

Так

Ні

Заявка на участь у конференції наукових та науково-педагогічних працівників

1. ПІБ (повністю)
2. Вчений ступінь, наукове звання
3. Назва вищого навчального 

закладу (повністю)
4. Факультет, кафедра (повністю)
5. Посада
6. Назва тез наукової доповіді
7. До якої секції Ви відносите 

Вашу доповідь
8. Потрібне підкресліть Участь з публікацією тез 

Участь без публікації 
Заочна участь

9. Контактні дані: е-адреса, 
мобільний телефон

10. Потреба у поселенні 
(гуртожиток № 19, номери

Так (вказати точні дати поселення та виселення)

підвищеної комфортності). 
Потрібне підкресліть

Ні

11. Надіслати матеріали 
конференції Новою поштою (за

Так

рахунок одержувача) Ні



ДОДАТОК 2.

Вимоги до оформлення тез:

Шрифт: гарнітури Times New Roman, 14 кегля, 1,5 інтервал. Поля: з усіх ооків — 20 мм. 
Абзацний відступ -1,25.

Обсяг: 3-4 сторінки формату А-4.

Розміщення:
Упертому рядку у верхньому правому куті (від поля)-П.І.Б автора/співавторів (повністю), 
У наступному рядку справа -  факультет, курс (для студентів/аспірантів), або науковий 
ступінь, вчене звання, посада в установі (для наукових та науково-педагогічних 
представників),
У третьому рядку справа — назва міста.

Нижче в центрі великими літерами напівжирним шрифтом -  НАЗВА.
Далі з нового рядка — основний текст.
Список використаних джерел -  до 3 пунктів.

Рукопис потрібно ретельно відредагувати. За мовностилістичний рівень написання тексту 
відповідальність несе автор.
Посилання та літературні джерела оформляти згідно з чинними вимогами АК України.

З повагою, 
Оргкомітет


