
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні колеги! 

Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 

лабораторія екологічної психології  Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України 

запрошує Вас взяти участь у XIV Міжнародній науково-практичній  конференції 

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ: 

Життєве середовище особистості у психологічному вимірі», 

яка відбудеться 18-19 травня 2018 року у м. Києві. 

 

До участі у конференції запрошуються науковці і практики у сфері психології, освіти, соціальної 

роботи, соціології, екології, економіки, управління бізнесу, а також аспіранти і студенти.     

 

 Тематичні напрямки роботи конференції: 

 

1. Життєве середовище і життєвий простір особистості 

2. Середовищні чинники життєдіяльності особистості 
3. Особистісний простір життєдіяльності 
4. Благополуччя особистості в життєвому середовищі  
5. Екологічна освіта: сучасні виклики 

 

В рамках конференції буде проведено: 

1. Організаційно-діяльнісна гра «Побудова життєвого середовища особистістю».  

2. Круглий стіл «Мейнстрим  в екологічній психології: за матеріалами доповіді Римського 

клубу». 

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

 

Для участі в конференції необхідно заповнити реєстраційну картку учасника за посиланням: 
https://goo.gl/forms/qaBFm2EcrdaraxBT2 або http://ecopsy.com.ua  

Бажаючі отримати сертифікат учасника конференції мають зареєструватися не пізніше  

30 квітня у зв’язку з необхідністю виготовлення сертифікату. 

 

Організаційний внесок для участі  у конференції сплачується учасниками: 

1) за умови очної участі у розмірі - 200 грн. 

2) за умов заочної участі у розмірі – 100 грн. 

 

За матеріалами конференції будуть опубліковані:  

- тези (електронне видання матеріалів конференції); 

- статті у фаховому виданні «Актуальні проблеми психології», серія: Екологічна психологія. 

 

Тези (електронне видання матеріалів конференції) просимо надсилати до 30 квітня 2018 

року електронною поштою у зв’язку з тим, що їх видання планується на конференцію.  

conf_2018@ecopsy.com.ua  

Вартість публікації входить в організаційний внесок.  

 

Статті просимо надсилати до 13 травня 2018 року електронною поштою 

conf_2018@ecopsy.com.ua   

Вартість публікації – 50 грн. / стор.  

Друкований збірник надсилається «Новою поштою» за рахунок отримувача. 
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Реквізити для переказу грошових коштів у гривнях 

(сплату просимо пересилати з урахуванням відсотків переказу коштів) 

Найменування банку «Приватбанк» 

Номер картки № 5168 7573 5260 3858 

 Матвієнко Оксана Володимирівна  

 

Адреса проведення конференції: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 

Адреса:  м. Київ, вул. Паньківська, 2, кім. 35. 

 

Контакти: 

Київ: Матвієнко Оксана Володимирівна + 38-097-521-98-51,  

Кирпенко Тетяна Михайлівна + 38-050-332-66-35 

 

Електронна пошта: conf_2018@ecopsy.com.ua 

 

 

Згідно з вимогами ВАК України, публікації повинні містити: 

– постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями; 

– аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми і на які 

спирається автор; 

– формулювання цілей статті (постановка мети, завдання); 

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів; 

– висновки і перспективи подальшого дослідження. 

 

Вимоги до оформлення тез: 

Обсяг тез до 3 сторінок. Формат А4. Шрифт Times New Roman 12 пт. Стиль «Обычный»; 

інтервал 1,5; абзацний відступ – 1,25 см.; вирівнювання – по ширині. Розміри полів: ліве – 30 мм, 

праве – 15 мм, верхнє – 20, нижнє – 20 мм. 

Елементи заголовку (вирівнювання по центру): перший абзац – ініціали та прізвище автора 

(авторів), науковий ступінь, вчене звання; наступний абзац – навчальний заклад, місто; наступний 

абзац – назва тез. Далі приводиться текст тез. 

У тексті не допускається вирівнювання пропусками (для цього використовуються параметри 

абзацу, положення символів табулювання). У тексті використовується дефіс «-», який не відділяється 

пропусками та тире «-», яке відділяється з обох сторін пропусками. 

Посилання на використані в тексті джерела робляться за зразком: [2, с. 364-367; 5, с. 127; 7-9; 

12], де перше число – номер джерела в списку використаних джерел, число після коми – номер 

сторінки (діапазон сторінок задається через дефіс), декілька джерел відділяються крапкою з комою 

[1; 4; 6] або дефісом. 

При наявності посилань у кінці тез подається: «Список використаних джерел» – по центру. 

Список використаних джерел оформлюється за вимогами ВАК (Бюлетень ВАК України, №3, 

2008, С. 9-13). У списку слід розрізняти тире (alt+0150) та дефіс, наприклад, … – 1986. – Т. 7, № 6. – 

С. 79-83. 

 

Вимоги до оформлення статті: 

– На початку статті у першому рядку ліворуч зазначається індекс УДК. По центру – назва 

статті. 

Нижче по центру – прізвище, ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце 

роботи (без скорочень), e-mail автора. Далі обов’язково подається три анотації українською (10–12 

рядків), російською (10–12 рядків) та англійською (20–22 рядки) мовами, а також ключові слова 

mailto:conf_2018@ecopsy.com.ua


(keywords) трьома мовами (8–10 слів); перед кожною анотацією потрібно подавати прізвище автора 

та назву статті. 

– Обсяг статті – від 0,5 друк. арк. (від 12 стор). 

– Формат файлу – WORD (doc, docx). Формат сторінки – А4. Поля: ліве – 2 см, праве – 2 см, 

верхнє – 2 см, нижнє – 2 см. Рекомендований шрифт – TimesNewRoman, кегль – 14, відстань між 

рядками – 1,5 інтервали. 

– Графіки, рисунки (тільки формат JPG) і таблиці (формат WORD) можуть бути 

безпосередньо в тексті або міститися в окремих файлах. Ілюстрації мають бути підготовлені та 

масштабовані таким чином, щоб розміри букв тексту на ілюстраціях не перевищували розмір букв 

основного тексту статті більш ніж на 50%. 

– Дробові числа подавати через крапку (0.001). 

– Розрізняти в тексті дефіс «-» та тире « – ». 

– Список використаних джерел оформлюється згідно з вимогами ВАК України (Бюллетень 

ВАК України. – 2009. – № 5). Посилання на літературу вказуються у квадратних дужках [12, с. 24]. 

Список повинен містити усіх авторів, яких ви вказуєте в тексті. 

– Транслітераційний список використаних джерел оформлюється автором за допомогою сайту 

http://translit.ru/. 

– Обидва списки джерел подаються 14 шрифтом / 1.5 інтервалом. 

Для опублікування необхідно надіслати на електронну адресу редакції: 

– Електронний варіант статті (назва файлу – ваше прізвище). 

– Відомості про авторів (прізвище, ім’я, по батькові; посада; вчений ступінь; вчене звання; 

місце роботи або навчання; адреса електронної пошти; дом. адреса; номери контактних телефонів) – 

вказуються на окремому аркуші наприкінці статті українською та англійською мовами. 

– Рецензію наукового керівника (для аспірантів та здобувачів). 

Редакція залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають вимогам і не 

пройшли рецензування. 

Редакція не обов'язково поділяє позицію, висловлену авторами у статтях, та не несе 

відповідальності за достовірність наведених даних та посилань. 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ  

УДК ... 

ПЕТРЕНКО В. А. 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 

 

ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ... 

Текст анотації… (10–12 рядків) 

Ключові слова: … (8–10 слів) 

Текст статті … 

В тексті жирним виокремлюються частини статті: 

– Постановка наукової проблеми 

– Аналіз останніх досліджень і публікацій 

– Мета статті 

– Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих результатів 

– Висновки і перспективи подальшого дослідження 

Список використаних джерел 

1. … 

2. …. 

Транслітераційний переклад списку використаних джерел 

1. … 

2. …. 

 

Автор + название статьи 



Текст аннотации … (10–12 рядків) 

Ключевые слова: … (8–10 слів) 

Автор + назва статті (англ. мовою) 

Summary ... (20–22 рядки) 

Keywords: ... (8–10 слів) 

Петренко Василь Андрійович, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної 

психології Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського.  

Petrenko Vasily Andreevich, candidate of psychological sciences, associate professor of theoretical and 

applied psychology Mykolaivnational university of V. O. Sukhomlynsky, Mykolaiv. 

 

УВА ГА ! 

Автори несуть відповідальність за зміст, грамотність і оформлення поданих статей та тез. 

Статті і тези, які не відповідатимуть вказаним вимогам, друкуватися не будуть. 

 

 

 
 


