МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Соціально-психологічний факультет
Кафедра психології розвитку та консультування
АКАДЕМІЯ НАУК ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.
ДРАГОМАНОВА
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТИЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
ДО 100-РІЧЧЯ ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ТА 15-РІЧЧЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ!!!
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції для
молодих вчених «Актуальні проблеми особистісного зростання», яка відбудеться 19
квітня 2019 року на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Мета конференції: презентація наукових доробок молодих вчених, аспірантських і
студентських наукових досліджень, наукова дискусія.
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Тематичні напрями роботи конференції:
Прикладні аспекти психології особистісного зростання.
Соціально-педагогічні особливості професійного та особистісного зростання.
Особистісне зростання та соціальна робота.
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 наукових праць.
Електронний варіант збірника буде розміщено на сайті кафедри психології розвитку та
консультування.
Кожен учасник отримає програму конференції, сертифікат про участь та збірник
наукових праць.
Форми участі: очна, заочна.
Умови участі в конференції:
До 1 квітня 2019 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 за зразком: Котлова_тези.

 Відскановану квитанцію про оргвнесок (для учасників з інших міст). Назва файлу
за зразком: Котлова_оплата.
Примітка: надсилаючи матеріали електронною поштою, у темі листа обов’язково
вказуйте: заявка на конференцію та прізвище.
Обов’язковий організаційний внесок становить 150 грн. Організаційний внесок
включає витрати на публікацію збірника матеріалів конференції (до 3 сторінок), програми
конференції, сертифіката, участь у наукових лекціях та майстер-класах, каву-брейк. Тези,
обсяг яких перевищує 3 сторінки, оплачуються додатково з розрахунку 30 грн. за кожну
повну (неповну) сторінку тексту, що перевищує ліміт.
Організаційний внесок сплачується на кафедру психології розвитку та
консультування ЖДУ імені Івана Франка (803 ауд.) лаборанту Безверхній Катерині
Олегівні. Для учасників з інших міст – на картку Приват Банку 5168 7573 3417 3830
(Котлова Л.О.), призначення платежу – поповнення поточного рахунку від ПІП.
Координатори конференції:
Котлова Людмила Олександрівна (097-946-19-15) – кандидат психологічних
наук, доцент кафедри психології розвитку та консультування.
Марчук Катерина Анатоліївна (098-599-69-54) – кандидат філологічних наук,
старший викладач кафедри психології розвитку та консультування.
ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
19 квітня 2019 р.
900 – 1000 – заїзд, реєстрація учасників конференції (хол центрального корпусу ЖДУ імені
Івана Франка, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська ,44).
1000 – 1200 – пленарне засідання (конференційна зала ЖДУ імені Івана Франка).
1200 – 1230 – кава-брейк.
1230 – 1400 – робота секцій.
1400–1500 – обідня перерва.
1500 – наукові публічні лекції та майстер-класи від провідних науковців України та
Польщі.
ЗАЯВКА І ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА
Прізвище, ім’я, по-батькові
Місто
ВНЗ
Кафедра
Ваш статус (студент/магістрант/аспірант/викладач)
Курс/рік навчання
Науковий керівник
Вчене звання і посада наукового керівника
Телефон
E-mail
Тема доповіді
Тематичний напрям
Форма участі (очна / заочна)
Адреса для надсилання матеріалів (Укрпошта або
Нова пошта).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Тези мають бути відредаговані та відкоректовані у такому оформленні:
• назва тез (великими літерами жирним шрифтом, відцентрована);
• праворуч у верхньому куті сторінки зазначити відомості: прізвище, ім’я та побатькові 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
кеглем, 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
Рожкова Наталія Валеріївна
Житомирський державний університет
імені Івана Франка, м. Житомир
Науковий керівник – канд. психол. наук,
доц. Котлова Людмила Олександрівна
Текст тез.
Література

Примітка:
Матеріали тез повинні бути ретельно відредаговані авторами. Відповідальність за
зміст та оформлення матеріалів несе автор та науковий керівник.
Оргкомітет конференції залишає за собою право відхилити матеріали, що не
відповідають тематичному напряму та вимогам щодо їх змісту і оформлення.
ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!

