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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернетконференції «Актуальні проблеми особистісного зростання», яка відбудеться 13 травня
2021 року на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Мета конференції: осмислення проблем особистісного зростання та психічного здоров'я
особистості у контексті актуальних соціальних та епідеміологічних викликів, залучення
вчених, викладачів вищих навчальних закладів, фахівців-практиків, аспірантів, здобувачів
вищої освіти до наукової дискусії, стимулювання та підтримка науки в Україні, розвиток
наукової співпраці.
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ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Особливості особистісного розвитку на різних етапах онтогенезу.
Соціально-психологічні аспекти особистісного зростання в умовах трансформації
сучасного суспільства.
Проблеми розвитку особистості в умовах спеціальної освіти у закладах дошкільної,
загальної середньої та вищої освіти.
Психолого-педагогічні умови професійного та особистісного зростання.
Особистісне зростання у сфері соціальної роботи.
Прикладні аспекти особистісного зростання.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.
Форма участі: дистанційна.
За результатами інтернет-конференції кожен учасник отримає друковані програму
конференції і сертифікат участі, збірник наукових праць (за матеріалами конференції) у
електронному PDF-форматі. Збірник наукових праць буде розміщений в електронній
бібліотеці ЖДУ ім. І. Франка (http://eprints.zu.edu.ua/).
УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:
Для участі у конференції необхідно до 10 квітня 2021 року:
 подати
електронну
заявку
за
посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf84STg-mUs2omktAx6y8VVG6JvVTTo8TkxZIjeMqO4vHbCw/viewform;
 надіслати на електронну адресу kotlova.lo@i.ua тези доповіді. Назва відповідає
прізвищу учасника, наприклад, Петренко_тези
 надіслати квитанцію про оплату організаційного внеску. Назва файлу відповідає
прізвищу учасника, наприклад, Петренко_оплата.
Примітка: надсилаючи матеріали електронною поштою, у темі листа обов’язково вказуйте:
матеріали конференції_прізвище.

Обов’язковий організаційний внесок становить 200 грн. Організаційний внесок
включає витрати на публікацію програми конференції, сертифіката та макетування,
рецензування збірника праць. Тези, обсяг яких перевищує 5 сторінок, оплачуються додатково
з розрахунку 30 грн. за кожну повну (неповну) сторінку тексту, що перевищує ліміт.
Організаційний внесок сплачується на картку Приват Банку 4149 4993 4061 4849
(Котлова Л.О.), призначення платежу – оплата за конференцію від ПІП.
Координатори конференції:
Котлова Людмила Олександрівна - 097-946-19-15 – кандидат психологічних наук,
доцент кафедри соціальної та практичної психології, kotlova.lo@i.ua
Пирог Ганна Володимирівна - 067-692-33-47 – кандидат філософських наук, доцент
кафедри соціальної та практичної психології, sevtur73@gmail.com
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

Технічні вимоги:

обсяг – від 2 до 5 сторінок (включаючи таблиці, рисунки та літературу);

формат А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows;

гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 14, інтервал – 1,5;

абзацний відступ – 1,25 см;

всі поля – 2 см.

Структура тез має відповідати додатку А чи Б:

напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді (наприклад, Напрям 2.
Особливості особистісного зростання в онтогенезі),

прізвище, ім’я, по батькові автора (ів) (шрифт – напівжирний);

науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада;

місце роботи (навчання),

місто, країна (шрифт – курсивом);

назва тез (великі літери, шрифт – НАПІВЖИРНИЙ);

текст;

використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під заголовком
«Література» за алфавітом відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015. У тексті виноски
позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за
списком та через кому – номера сторінки, наприклад: [1, с. 45].
Примітка! Оргкомітет залишає за собою право не друкувати матеріали, якщо вони не
відповідають вимогам або тематиці конференції, стандартам якості наукової роботи, а також
за умови відсутності підтвердження оплати.
Програма конференції та сертифікат участі будуть надіслані учасникам конференції
впродовж місяця після проведення конференції на поштову адресу, вказану у заявці, а збірник тез
конференції у PDF-форматі – на вказану електронну адресу.
ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!

Додаток А
Зразок оформлення тез доповіді (у співавторстві)
Напрям 1. Теоретичні засади особистісного зростання на різних етапах онтогенезу.
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Додаток Б
Зразок оформлення тез доповіді для здобувачів вищої освіти
Напрям 2. Прикладні аспекти психології особистісного зростання.
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