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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Інформуємо Вас про проведення 05-06 червня 

2021 року навчально-науковим інститутом психології  

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» та 

Київським юнгіанським інститутом IV Міжнародної 

науково-практичної конференції «Юнгіанське 

консультування: теорія і практика» (онлайн). Початок 

об 11.00 год. 

На конференцію запрошуються психологи, 

здобувачі психологічного фаху. 

Мета конференції: обговорення актуальних 

питань теорії та практики юнгіанського консультування. 

Тематичні напрямки роботи конференції: 

1. Перспективи розвитку юнгіанського 

консультування.  

2. Класичні, модифіковані та креативні методи 

юнгіанського консультування.  

3. Свідоме та особисте несвідоме як чинники та 

умови психологічного розвитку особистості. 

4. Символічне життя та трансформація 

особистості. 

5. Психологічні аспекти особистісного розвитку. 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

Університет економіки та права «КРОК», 03113,  

м. Київ, вул. Табірна, 30-32 
 

КОНТАКТИ: 

Відповідальні особи за організацію конференції та 

публікацію матеріалів: 

Сингаївська Ірина Валентинівна, директор 

ННІ психології Університету «КРОК»; тел. (067) 978-

97-98, irinas@krok.edu.ua 

Ткач Разіда Мугаллімовна, директор КЮІ, доцент 

кафедри  психології, тел. (093) 425-66-25, 

RazidaTM@krok.edu.ua 

 

ПРАВИЛА НАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ! 
1. До публікації приймаються наукові праці, які  не 

публікувалися раніше. 
2. Для реєстрації необхідно оформити заявку-анкету, у 

якій вказати: ПІБ; місце роботи (посаду) чи навчання (курс, 
спеціальність), адресу; контактний телефон; e-mail; назву 
публікації; ПІБ наукового керівника; ступінь, вчене звання, 
місце роботи, посада; контактний телефон, e-mail. Ім’я файла 
– прізвище автора (наприклад: kovchenko_ zaiavka.doc).  

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ  
 

Матеріали повинні мати обсяг 3-5 сторінок формату 
А4 через 1,5 інтервали. Обсяг рахується із списком 
використаних джерел, включаючи  рисунки та таблиці. 
Текст має бути вирівняний з обох сторін (шрифт Times New 
Roman, кегль 14), абзацний відступ – 15 мм. Всі нетекстові 
об'єкти створювати вбудованими засобами Word, колір 
графічних матеріалів чорно-білий. Всі поля 25 мм. Мова – 
українська або англійська. 

Сторінки не нумеруються. Слова друкуються без 
переносів. У правому кутку зазначаються прізвище, ініціали 
автора (авторів), нижче – науковий керівник (науковий 
ступінь, вчене звання), з нового рядка – назва установи, 
місто та країна, e-mail. Через інтервал – назва тез великими 
літерами, через інтервал – ключові слова (4-6), текст. 
Наприкінці подається список використаних джерел, 
оформлених відповідно з вимогами ДАК України (ДСТУ 
8302:2015). Обов’язкові посилання на використані джерела, 
прохання подавати по мірі згадування їх у тексті рукопису. 

Ім’я файла – прізвище автора (наприклад: 
kovchenko_tezy.doc).  

Заявку та тези надіслати до 15 травня 2021 р. на e-mail: 
irinas@krok.edu.ua  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Інформація та матеріали Конференції розміщені тут: 
 

https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021 

Зразок оформлення тез  

Донцова Т.А., 

студентка 3 курсу спеціальності «Психологія», 

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна, 

e-mail:doncova@ukr.net, 

 

Ковченко І.В., 

к. психол. н., доцент, завідувач кафедри практичної психології, 

ВНЗ «Університет економіки та права, м. Київ, Україна, 

e-mail: kovchenko @gmail.com, 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2203-0457 

 

ІСТОРИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

ВИНИКНЕННЯ МЕТОДУ СЛОВЕСНИХ АСОЦІАЦІЙ 

 

Ключові слова: ………………. 

 

Метод словесних асоціацій або словесно-асоціативний тест був 

розроблений К. Юнгом в 1906 р. для виявлення психологічних 

комплексів і складався з 100 слів-стимулів … 
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