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30 вересня – 01 жовтня 2021 р.
Інформаційний лист
Оргкомітет запрошує науковців, фахівців у галузі надання психологічної допомоги, всіх
зацікавлених осіб взяти участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції
«Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості», яка відбудеться на базі
Херсонського державного університету 30 вересня – 01 жовтня 2021 року.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Мета конференції – обговорення проблем сучасної соціальної ситуації особистісного та
суспільного розвитку з метою вироблення рекомендацій та реалізації комплексного наукового
підходу до підвищення соціально-адаптаційних можливостей особистості; розширення
проблематики прикладних досліджень у соціально-психологічній сфері; вивчення особливостей
формування та розвитку особистісних якостей, системи відносин, чинників, що визначають
динаміку та закономірності становлення особистості в умовах сучасної реальності.
Програмний комітет конференції:
Омельчук С. А., д. пед. н., професор, перший проректор Херсонського державного університету;
Шапошникова І. В., д. соціол. н., професор, декан факультету психології, історії та соціології
Херсонського державного університету;
Блинова О. Є., д. психол. н., професор, завідувач кафедри психології Херсонського державного
університету;
Тавровецька Н. І., к. психол. н., доцент, доцент кафедри психології Херсонського державного
університету;
Бабатіна С. І. , к. психол. н., доцент, доцент кафедри психології Херсонського державного університету;
Баратов Ш. Р., д. психол. н., професор, завідувач кафедри психології Бухарського державного
університету, головний редактор науково-методичного журналу «Психологія» (м. Бухара, Узбекистан);
Бочелюк В. Й., д. психол. н., професор, завідувач кафедри психології Національного університету
«Запорізька політехніка»;
Бафаєв М. М., д. PhD психол, доцент кафедри психології Ташкентського державного університету імені
Нізамі (Республіка Узбекистан);
Васютинський В. О., д. психол. н., професор, провідний науковий співробітник лабораторії психології мас
та спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України;
Даукша Л. М., к. психол. н., доцент, завідувач кафедри вікової та педагогічної психології Гродненського
державного університету імені Янки Купали (Республіка Білорусь);
Дроздов О. Ю., д. психол. н., доцент, завідувач кафедри загальної, вікової та соціальної психології
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка;
Казібекова В. Ф., к. психол. н., доцент, доцент кафедри психології Херсонського державного університету;
Коробка Л. М., к. психол. н., доцент, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії мас та
спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України;
Крупник І. Р., к. психол. н., доцент кафедри психології Херсонського державного університету;
Кузікова С. Б., д. психол. н., професор, завідувач кафедри психології Сумського державного педагогічного
університету імені А. С. Макаренка;
Курбанова Г. Н., к. пед. н., доцент, завідувач кафедри педагогіки, психології та мов Бухарського
державного медичного інституту імені Абу Алі ібн Сіно (Республіка Узбекистан);
Курбанов І. Х., викладач Бухарського державного медичного інституту імені Абу Алі ібн Сіно (Республіка
Узбекистан);

Мойсеєнко В. В., доктор філософії зі спеціальності 053 Психологія, викладач кафедри психології
Херсонського державного університету;
Олейник Н. О., к. психол. н., старший викладач кафедри психології Херсонського державного
університету;
Онуфрієва Л.А., к. психол. н., доцент, завідувач кафедри загальної та практичної психології Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка;
Попович І. С., д. психол. н., професор, професор кафедри психології Херсонського державного
університету;
Митрофанова О. Г., к. психол. н., доцент, декан факультету психології Гродненського державного
університету імені Янки Купали (Республіка Білорусь);
Самкова О. М., к. психол. н., доцент кафедри психології Херсонського державного університету;
Турбан В. В., д. психол. н., професор, завідувач лабораторії загальної психології та історії психології ім.
В.А. Роменця, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України;
Усманова М. Н., к. психол. н., доцент, кафедры психології, Бухарський державний університет (г. Бухара,
Узбекистан);
Халілова Н. І., к. психол. н., доцент, завідувач кафедри психології Ташкентського державного
університету імені Нізамі (Республіка Узбекистан);
Чудакова В. П., д. PhD психол., старший науковий співробітник, Інститут психології імені Г. С. Костюка
НАПН України;
Шебанова В. І., д. психол. н., професор, професор кафедри психології Херсонського державного
університету.

Тематичні напрямки роботи конференції:
Соціальна компетентність та соціально-психологічна адаптованість особистості;
Психологічні аспекти соціалізації особистості в онтогенезі;
Соціокультурні та етнічні особливості у становленні та розвитку особистості;
Психологічні чинники формування та функціонування масової свідомості;
Психологія соціальної мобільності: міграційні процеси у сучасному світі;
Особистість в малих групах: соціально-психологічні процеси;
Особистість і спільнота в умовах військового конфлікту;
Психологічні технології підтримки життєдіяльності та розвитку ресурсів
індивідуальних і колективних суб’єктів в умовах суспільних трансформацій;
Питання психологічної корекції та реабілітації осіб, які перебувають в умовах
суспільних змін;
Психолого-економічні аспекти розвитку особистості та суспільства;
Психологічне забезпечення інноваційних технологій в освіті.
Програма конференції передбачає пленарне та секційне засідання, презентацію
авторських шкіл, відкриті лекції провідних фахівців, навчальні семінари, творчі майстерні,
майстер-класи, роботу круглих столів (більш конкретно програму конференції буде
повідомлено згодом).
Конференцію буде проведено у дистанційному форматі
на платформі для відеоконференцій ZOOM
Учасникам конференції на вибір пропонуються форми участі.
1. Участь у всіх заходах конференції без публікації з отриманням сертифікату учасника
(потрібно заповнити заявку на участь);
2. Участь з публікацією тез доповіді в електронному збірнику матеріалів конференції
(потрібна заявка на участь та тези доповіді):
Очна участь передбачає:
– підготовку виступу з презентацією Power Point на пленарному чи секційному засіданнях;
– представлення авторського майстер-класу (учасник може подати заявку на проведення
майстер-класу; оргкомітет її розглядає, затверджує і тоді учасник не сплачує оргвнесок);
– участь у навчальних семінарах, круглих столах, майстер-класах тощо.

2. Участь із публікацією статті у науковому журналі «Інсайт: психологічні виміри
суспільства» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія
КВ № 23692-13532Р; категорія Б). Потрібна заявка для участі (на адресу оргкомітету) та стаття
(на
адресу
редакції
наукового
журналу
insightksu2019@gmail.com
або
editor@insight.stateuniversity.ks.ua);
3. участь з публікацією статті у науковому фаховому виданні «Науковий вісник
Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки» (категорія Б), який
зареєстровано у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International, має
бібліометричний профіль в системі Google Scholar. Збірник буде опубліковано за планом
видавництва.
Для участі у конференції необхідно до 20 серпня 2021 року переслати електронною поштою
на адресу: 1882181@gmail.com (Тавровецька Наталія Іванівна, голова оргкомітету, координатор
конференції):
1) заявку учасника (назва файла – «прізвище_заявка», наприклад, «Іванов_заявка», бланк
заявки додається). Обов’язково заповнити заявку для кожного учасника, незалежно від форми
участі.
2) матеріали виступу; назва файла – «прізвище_тези» (електронний збірник тез конференції);
3) сплатити оргвнесок для участі у конференції (переслати відскановану квитанцію):
– участь у всіх заходах конференції без публікації з отриманням сертифікату учасника –
50 грн.;
– участь у всіх заходах конференції, друк тез, отримання електронного збірника матеріалів
конференції, програми конференції, сертифіката учасника – 200 грн.;
– публікація статті у науковому журналі «Інсайт: психологічні виміри суспільства»
безоплатна; платні, за потреби, послуги англомовного перекладу (див. вимоги website:insight.journal.kspu.edu);
– публікація статті у фаховому збірнику наукових праць «Науковий вісник Херсонського
державного університету. Серія: Психологічні науки» оплачується окремо (див. контакти
редакції).
Після отримання заявки на участь у конференції, на електронну адресу впродовж двох днів
буде відправлено лист-підтвердження та реквізити для оплати.
Відсканований (сфотографований) варіант квитанції про оплату оргвнеску просимо
переслати на електронну адресу оргкомітету.
У вартість організаційного внеску входить підготовка матеріалів конференції у збірнику
матеріалів конференції (у тому числі перевірка Unicheck), підготовка програми конференції та
сертифікату учасника. Сертифікат учасника є іменним, виготовляється двома мовами (українська
та англійська), містить порядковий номер та кількість годин/кредитів.
Заявку (див. форму) та тези необхідно надіслати у листі як прикріплені файли.
Зверніть, будь ласка, увагу, що всі подані статті для участі у конференції проходять
процедуру рецензування членами організаційного комітету конференції та перевірку на схожість
за допомогою програми Unicheck. Експертна комісія аналізує текстові збіги в матеріалах на
предмет академічного плагіату і приймає заключення щодо публікування.
Електронний варіант збірника та програми буде розміщено на сторінці кафедри психології
офіційного сайту ХДУ. Іменний сертифікат відправимо автору на адресу електронної пошти, яку
вказано у заявці.
Контактні дані оргкомітету:
Блинова Олена Євгенівна – завідувач кафедри психології elena.blynova@gmail.com
Тел.: 050-14-08-270; 097-445-90-69
Тавровецька Наталія Іванівна – голова оргкомітету конференції, координатор, доцент
кафедри психології 1882181@gmail.com

Тел.: 095-188-21-81
Адреса оргкомітету: 73003, м. Херсон, вул. Університетська (40 років Жовтня), 27,
Херсонський державний університет, кафедра психології.
Тел.: (0552) 32-67-91
Вимоги до оформлення тез у збірнику матеріалів конференції:
1) Приймаються до друку оригінальні тексти науково-практичного характеру за тематичними
напрямами конференції.
2) Мова – українська, англійська, російська.
3) Обсяг публікації – 2-5 сторінок; шрифт Times New Roman Суг 14, міжрядковий інтервал
1,5; поля з усіх боків – 20 мм.
4) Список літератури – через 1 інтервал після тексту тез (не більше 5 джерел). Посилання – у
квадратних дужках із зазначенням порядкового номеру та сторінки цитованого джерела [3, с. 15].
Список літератури – 12 шрифт. Оформлення за вимогами ДСТУ 8302:2015 (приклад додається).
Сторінки тез не нумеруються. Автор статті несе відповідальність за зміст, дати, цитати,
фактичні дані.
Приклад оформлення тез:
СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ
О. А. Ніздрань
кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології мас та
спільнот
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Текст тез. Текст тез.
Література: (по центру)
Борисюк А. С. Професійна ідентичність медичного психолога: соціально-психологічний
аналіз : монографія. Чернівці : Книги – ХХІ, 2010. 440 с.
Пілецька Л. С. Маргінальність у контексті проблеми соціальної мобільності особистості.
Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. Івано-Франківськ, 2011. Вип. 16. Ч. 1.
С.5–15.
Додаткова інформація
Вимоги до оформлення статті у науковому журналі «Інсайт: психологічні виміри
суспільства» див. на сайті http://insight.stateuniversity.ks.ua/ :
Контактна особа редакції наукового журналу:
editor@insight.stateuniversy.ks.ua , телефон: +38(066)329-68-44
Вимоги до оформлення статей у фаховому науковому збірнику «Науковий вісник
Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки» розміщено:
www.pj.kherson.ua
Статті надсилати за вказаною на сайті адресою editor@pj.kherson.ua з урахуванням всіх
вимог видання. Оплата статті відбувається за реквізітами, вказаними на сайті. Довідки за
телефонами: +38-066-329-68-44 (редакція); +38-050-140-82-70; +38-097-445-90-69 (Блинова Олена
Євгенівна, головний редактор).

Оргкомітет запрошує бажаючих взяти участь у конференції!
Заявка на участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції
«Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості»
30 вересня – 01 жовтня 2021 рік
П.І.Б. учасника (повністю)

Українською мовою
Англійською мовою

Місце роботи або навчання, посада (без скорочень)
Науковий ступінь
Вчене звання
Форми участі:
- участь без публікації з отриманням сертифікату
учасника (50 грн.);
- участь з публікацією тез в електронному збірнику
матеріалів конференції, з отриманням програми
конференції та сертифікату учасника (200 грн.);
- участь з публікацією статті у фаховому науковому
журналі «Інсайт: психологічні виміри суспільства», з
отриманням програми конференції та сертифікату
учасника (200 грн. + стаття);
- участь з публікацією статті у фаховому збірнику
наукових праць «Науковий вісник Херсонського
державного університету. Серія: Психологічні науки»,
отриманням програми конференції та сертифікату
учасника (200 грн. + стаття).
Назва тез або статті (виступу)
Тематичний напрям конференції
Мультимедійна презентація

Так / ні

Контактний телефон
E-mail
Заявка на проведення психологічного тренінгу, групи чи майстер-класу (2 години)
Назва тренінгу
Напрямок або підхід, у якому працює автор
Мета тренінгу
Стислий опис структури заняття
Очікувані результати
Кількість учасників
Необхідні допоміжні матеріали та устаткування

Програму конференції буде розміщено на сайті кафедри психології Херсонського
державного університету після 20 вересня 2021 року.
http://www.kspu.edu/About/Faculty/IPHS/ChairGenSocialPsychology.aspx

До зустрічі у Херсоні!

