МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у І-й щорічній регіональній студентській конференції
«Актуальні проблеми особистісного зростання», яка відбудуться 15 грудня 2017 року
на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Мета конференції: презентація студентських наукових досліджень, наукова
дискусія.
Тематичні напрями роботи конференції:
1.
2.
3.
4.
5.

Прикладні аспекти психології особистісного зростання.
Соціально-педагогічні особливості професійного та особистісного зростання.
Теоретичні і практичні аспекти розвитку персоналу.
Технології особистісного зростання.
Творчість у системі особистісного розвитку.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.
За результатами конференції планується видання збірника тез.
Кожен учасник отримає програму конференції та збірник тез.
Умови участі в конференції:
До 1 грудня 2017 року надіслати електронною поштою на адресу kotlova.lo@i.ua :
• заявку на участь у конференції нижче вказаного зразка. Назва файлу кирилицею за
зразком: Котлова_заявка.
• тези. Назва файлу - прізвище автора кирилицею: Котлова_тези.
• Відскановану квитанцію про оргвнесок (для студентів з інших міст). Назва файлу –
Котлова_оплата.
Примітка: надсилаючи матеріали електронною поштою, у темі листа обов’язково
вказуйте Заявка на конференцію та прізвище.
Обов’язковий організаційний внесок становить 100 грн. Організаційний внесок
включає витрати на публікацію збірника матеріалів конференції (до 3 сторінок), програм
конференції та поштову розсилку (в разі необхідності). Тези обсяг, яких перевищує 3
сторінки, сплачується додатково з розрахунку 25 грн. за кожну повну (неповну) сторінку
тексту, що перевищує ліміт.
Організаційний внесок сплачується на кафедру теоретичної та практичної
психології ЖДУ імені Івана Франка (803 ауд.) лаборанту Горай Оксані Валентинівні. Для
студентів з інших міст - на картку Приват Банку 5168 7573 3417 3830 (Котлова Л.О.),
призначення платежу – поповнення поточного рахунку.
Організаційний комітет:
Котлова Людмила Олександрівна (097-946-19-15) – кандидат психологічних
наук, доцент кафедри теоретичної та практичної психології.
Марчук Катерина Анатоліївна (098-599-69-54) – кандидат філологічних наук,
асистент кафедри теоретичної та практичної психології.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Тези обсягом від 3 до 5 сторінок мають бути відредаговані та відкоректовані у
такому оформленні:
• назва тез (великими літерами жирним шрифтом, відцентрована);
• праворуч у верхньому куті сторінки зазначити відомості про прізвище, ім’я та по
батькові автора; наступний рядок – назва вузу та міста; наступний рядок – науковий
керівник (науковий ступінь, вчене звання, ПІБ повністю);
• через рядок подається основний текст: шрифт Times New Roman, розмір 14 кеглів,
без переносів, міжрядковий інтервал 1, абзацний відступ – 1 см; всі поля по 2 см;
• посилання в тексті подавати у квадратних дужках із зазначенням порядкового
номера джерела та сторінки, наприклад: [5, 87], де 5 – номер джерела за списком
літератури, 87 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким
чином: [3; 5; 7] або [3, 145; 5, 25]
• через рядок після основного тексту подається бібліографічний список в
алфавітному порядку під заголовком: Література (не більше 7 джерел), оформлений
згідно вимог ВАК України» від 15.01.2008 р. (постанова Президії ВАК України за № 705/1).
Зразок:
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ ОВС З
РІЗНИМ ПРОФЕСІЙНИМ СТАЖЕМ

Текст тез.

Рожкова Наталія Валеріївна
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Література
Матеріали тез повинні бути ретельно відредаговані авторами. Відповідальність за
зміст та оформлення матеріалів несе автор.
Оргкомітет конференції залишає за собою право відхилити матеріали, що не
відповідають тематичному напряму та вимогам щодо їх оформлення.
ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!

