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ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Соціально-психологічний факультет
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у ІV Міжнародній науково-практичній інтернетконференції «Особистісне зростання: теорія і практика», яка відбудеться у м. Житомирі
21 квітня 2020 року на базі кафедри психології розвитку та консультування соціальнопсихологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Мета конференції: залучення вітчизняних та зарубіжних вчених, викладачів вищих
навчальних закладів, фахівців-практиків, аспірантів, здобувачів вищої освіти до наукової
дискусії, стимулювання та підтримка науки в Україні, розвиток міжнародної співпраці.
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/).
Учасники конференції мають можливість опублікувати свої матеріалі у фаховому (з
психології) збірнику «Науковий часопис національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки», який проходить реєстрацію у
наукометричній базі Web of Science.
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Теоретико-методологічні аспекти психології розвитку людини в умовах трансформацій
сучасного суспільства.
2. Особливості особистісного зростання в онтогенезі.
3. Психологічні аспекти управління та професійного становлення.
4. Психологічна та соціальна підтримка груп ризику та людей з особливими потребами.
5. Соціально-педагогічні умови особистісного зростання.
6. Технології вдосконалення та самовдосконалення особистості.
УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:
Для участі у конференції необхідно до 6 квітня 2020 року:
 подати
електронну
заявку
за
посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/1nccrojPszS-jMBURPdvvPoWEE90PdIdMp4FQxInhRMA;
 надіслати оргкомітету на електронну адресу shafrik2008@ukr.net тези доповіді на 25 сторінок, оформлені за зразком (додаток А чи Б) та відскановану (сфотографовану) квитанцію
про сплату організаційного внеску. Назви файлів відповідають прізвищу учасника, наприклад,
Петренко_тези, Петренко_оплата. У темі листа вказувати: «Конференція».

Обов’язковий організаційний внесок становить 180 грн., що включає оплату друку
програми конференції і сертифікату участі, їх пересилку; макетування, рецензування та
редагування збірника тез конференції. Оплата оргвнеску здійснюється на картку
ПриватБанку 4149 4390 0030 6658 (Шапран Тетяна Миколаївна), призначення рахунку:
«Оплата участі у конференції».
Оргкомітет конференції повідомить про отримання Ваших матеріалів продовж двох
днів. Якщо Ви не отримали повідомлення, з’ясуйте це питання з Оргкомітетом.
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.
УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ У ФАХОВОМУ ЖУРНАЛІ:
Учасники конференції, які подають статтю до фахового (з психології) збірника
«Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
Серія 12. Психологічні науки», мають надіслати до 6 квітня 2020 року на сайт журналу
(https://sj.npu.edu.ua/index.php/pn/about/submissions) файли зі статтею (назва файлу
конференція_Прізвище_стаття, наприклад, конференція_Петренко_стаття), рецензією на
статтю, авторською угодою. Вимоги до публікації у збірнику надані у додатку В.
Контакти:
Для тез конференції: Пирог Ганна Володимирівна (+38067) 692 33 47, Шапран Тетяна
Миколаївна (+38067) 39 39 728, e-mail: shafrik2008@ukr.net
Для статті: https://sj.npu.edu.ua/index.php/pn/about/submissions
ЩИРО ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ!

Додаток А
Зразок оформлення тез доповіді (у співавторстві)
Напрям 4. Психологічна та соціальна підтримка груп ризику та людей з особливими
потребами
Сидорчук Катерина Анатоліївна
кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри загальної психології
Мартиненко Ігор Романович
магістрант спеціальності «Психологія»
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
м. Київ, Україна
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я УЧАСНИКІВ АТО
Текст
Література:
1. Бриндіков Ю. Л. Шляхи подолання посттравматичного стресового розладу у
військовослужбовців: соціально-психологічні аспекти. Актуальні проблеми психології : зб.
наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Київ; Ніжин: ПП
Лисенко, 2016. Том ІХ. Вип. 8. С. 72–82.

Додаток Б
Зразок оформлення тез доповіді для здобувачів вищої освіти
Напрям 2. Особливості особистісного зростання в онтогенезі
Петрук Дарина Василівна
магістрантка спеціальності «Психологія»
Науковий керівник:
Іванова Г. В., кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри психології
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
м. Одеса, Україна
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
Текст
Література:
1. Орбан-Лембрик Л. Е. Вікова психологія. К.: Академвидав, 2003. 448 с.

Додаток В
Вимоги до публікації у фаховому збірнику «Науковий часопис національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки»
Приймаються статті, які відповідають установленим вимогам і написані українською чи
англійською мовою.
Кількість авторів однієї статті – не більше двох.
Всі статті перевіряються на академічну доброчесність і рецензуються.
Вартість 1 сторінки статті становить 85 грн.
В онлайн-поданні на Web-сайті журналу прикріплюються:
1) файл зі статтею, що названий прізвищем автора: Іванов_стаття;
2) файл зі сканованою рецензією на статтю, що надана доктором психологічних наук, який досліджує
подібну тематику і має не менше однієї публікації в базах даних Web of Science та/або Scopus (із
засвідченим підписом рецензента): Іванов_рецензія;
3) файл зі сканованою авторською угодою, що підписана автором: Іванов_угода.

Редакція проінформує авторів про результати рецензування статті, затвердження до друку та
про її оплату.
Оформлення статей
Основний текст статті повинен містити такі компоненти:

Вступ (20% обсягу, обґрунтовується актуальність теми дослідження; аналізуються зарубіжні (не
менше половини у списку літератури, переважно з баз даних Web of Science та/або Scopus) та
вітчизняні наукові дослідження і публікації (монографії, дисертації, автореферати дисертацій, статті у
фахових наукових періодичних виданнях) переважно за останні 10 років; недопустимо подавати
список авторів без аналізу їх робіт і посилань на ці роботи в тексті статті та списку літератури);

Мета і завдання дослідження.

Методи дослідження (20% обсягу, характеризується процедура теоретико-методологічного
та/або емпіричного дослідження).

Результати та дискусії (55% обсягу, презентується проведене автором (авторами) теоретичне
та/чи емпіричне дослідження; дискусії щодо одержаних результатів).

Висновки (5% обсягу, узагальнюються результати та окреслюються перспективи подальших
досліджень).
Обсяг основного тексту статті (без анотацій і літератури) повинен становити не менше 0,5 др.
арк. / 11-12 стор. / 21600-22000 знаків з пробілами. Загальний обсяг статті не повинен перевищувати
24-25 сторінок.
Технічні вимоги до оформлення статті:
Поля: нижнє, верхнє – 2 см; праве – 1,5 см; ліве – 3 см.
Редактор: МS Word.
Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 14, інтервал – 1,5.
Текст набирається без переносів. У тексті статті використовуються поліграфічні лапки «...»,
дефіс (-) не виокремлюють пробілами, тире (–) виокремлюють пробілами.
Сторінки не нумеруються.
Статтю необхідно оформити за такою структурою:
 Шифр УДК;
 Назва статті (укр. мовою);
 Ім’я та прізвище автора (ів) (укр. мовою);
 Вчене звання, науковий ступінь, посада, E-mail, ORCID (Researcher ID, Scopus ID - якщо
автор має) - (укр. мовою);
 Основне місце роботи, поштова адреса установи (укр. мовою);
 Анотація українською мовою (1800 знаків без пробілів (230-250 слів);
 Ключові слова українською мовою (5-8 слів).
 Текст статті
 Література
 References
 Назва статті (англ. мовою);
 Ім’я та прізвище автора (ів) (англ. мовою);
 Вчене звання, науковий ступінь, посада (англ. мовою);
 Основне місце роботи, поштова адреса установи (англ. мовою);
 Анотація англійською мовою (1800 знаків без пробілів (230-250 слів));
 Ключові слова англійською мовою (5-8 слів).
У тексті статті потрібно застосовувати стиль АРА. Якщо аналізується наукова позиція одного
чи кількох авторів, то зазначається прізвище (мовою праці, як у списку літератури) і рік праці: (Петров,
2012) або (Іванов & Петров, 2015; Smith & Shell, 2017); якщо подається цитата, то спочатку записується
прізвище автора (авторів), рік праці, а номер сторінки після двокрапки (Петров, 2007: 121).
Оформлення літератури:
Літературу і References потрібно оформити за стандартами міжнародного бібліографічного
стандарту APA (http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book). Для транслітерації літератури з
української мови на латинку можна використати сервіс http://ukrlit.org/transliteratsiia, з російської –
http://ru.translit.net/?account=mvd. Іншомовні видання не транслітеруються.

