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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю) «Особистісне 

зростання: теорія і практика», яка відбудеться у м. Житомирі 27 квітня 

2018 року на базі соціально-психологічного факультету Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. 

Мета конференції: залучення вчених, аспірантів, здобувачів, студентів 

до наукової дискусії, стимулювання і підтримка науки в Україні, розвиток 

міжнародної співпраці.  

 

Тематичні напрями роботи конференції: 

1. Теоретико-методологічні підходи до проблеми особистісного зростання. 

2. Прикладні аспекти психології особистісного зростання. 

3. Соціально-педагогічні умови особистісного і професійного зростання. 

4.  Розвиток сучасної соціальної роботи: методологія та технології 

5. Соціальна підтримка соціально незахищенних верств населення. 

6. Соціологія гендера: сутність, зміст, основні категорії. 

7. Сучасний менеджмент. 

8. Економіка та управління підприємством. 

9. Теоретико-методологічні та практичні засади розвитку маркетингу. 

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська. 

 

За результатами конференції планується видання збірника статей у 

журналі, який внесено до переліку фахових (психологія) видань України, 

програми конференції  та електронний збірник тез. 

Кожен учасник отримає програму конференції, збірник тез ІІІ 

Всеукраїнської інтернет-конференції «Особистісне зростання: теорія і 

практика» (електронний PDF-формат). 



Умови участі в інтернет-конференції: 

До 10 квітня 2018 року надіслати електронною поштою на адресу 

kotlova.lo@i.ua 

- Заявку на участь у конференції відповідно до вказаного зразка. Назва 

файлу: кирилицею за зразком Котлова_заявка.У заявці чітко вказати 

поштову адресу, на яку б Ви хотіли отримати матеріали конференції, а 

також електронну пошту та номер мобільного телефону. 

- Матеріали тез. Назва файлу: прізвище автора кирилицею (напр.: 

Котлова_тези). 

- Відскановану квитанцію про оплату оргвнеску. Назва файлу: прізвище 

автора кирилицею (напр.: Котлова_оплата). 

Примітка: надсилаючи матеріали електронною поштою, у темі листа 

обов’язково вказуйте своє прізвище та секцію. 

Обов’язковий організаційний внесок становить 150 грн. (у вартість 

входить друк програми та збірника тез).  

Оплату оргвнеску учасники можуть здійснити на ім’я Котлової 

Людмили Олександрівни (097-946-19-15) на рахунок Приват Банку 

5168757217030719, призначення рахунку «Оплата за конференцію». 

 

В межах конференції учасники мають можливість подати до друку 

наукові статті з психології. 

 

Статті з психології будуть надруковані  у Збірнику наукових праць 

«Теоретичні і прикладні проблеми психології» Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля МОН України (ISSN 

2219-2654) включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі 

«Психологічні науки» (наказ МОН України № 1604 від 22.12.2016 р.). 

Вартість сторінки у журналі складає 55 грн. Література та анотації 

також входять до загальної кількості сторінок публікації, що оплачується. 

Оплата статті здійснюється тільки після офіційного підтвердження прийняття 

статті до друку. 

Обсяг статті: від 12 (з урахування списків літератури та резюме) до 15 

сторінок. 

Структура статті: 

1. Номер УДК. 

2. Ім’я, прізвище, інформація про автора (вчене звання, науковий ступінь, 

назва та адреса організації, в якій працює автор) (курсив).  

3. Назва статті (ВЕРХНІЙ РЕГІСТР). Важливо! Назва роботи може містити 

не більше 10 слів, має розкривати сутність проблеми та бути цікавою 

широкому загалу науковців. Слід уникати скорочень.  

4. Резюме і ключові слова (курсив) мовою статті з такими обов'язковими 

елементами: актуальність проблеми, мета, методи та результати дослідження 

(від 200 до 300 слів та 5-10 ключових слів). 

5. Текст статті, де присутні такі необхідні елементи: Вступ, Мета та 

завдання, Методи дослідження, Результати, Обговорення, Висновки. 



6. Література, оформлена за вимогами ВАК України, поданими в Бюлетні 

ВАК України № 3 за 2008 р. 

7. Література в романському алфавіті в АРА стилі.  

8. Інформація українською чи англійською мовою (відмінною від мови 

статті): 

- ПІБ автора, інформація про автора (вчене звання, науковий ступінь, назва та 

адреса організації, в якій працює автор). 

9. Назва статті. 

10. Авторське резюме (актуальність, мета, методи, результати дослідження та 

висновки) обсягом близько 300 слів і ключові слова. 

Технічні вимоги до оформлення статті: 

Формат – А 4 

Поля – 2 см (нижнє) х 2 см (верхнє), 3 см (ліве) х 1,5 см (праве) 

Абзац – 1,25 см 

Міжрядковий інтервал – 1,5 см 

Шрифт – Times New Roman Кегль – 14. 

Вимоги до оформлення статті та умови оплати розміщені на сайті:  

http://tpppjournal.com.ua/index.html 

Будь ласка, усі запитання щодо друку та статті надсилайте на  

e-mail: n.e.zavadska@gmail.com 

 

Оргкомітет залишає за собою право не друкувати матеріали, якщо вони 

не відповідають вимогам або тематиці конференції, а також за умови 

відсутності підтвердження оплати. 

Доповіді учасників інтернет-конференції будуть розміщенні на сайті 

http://spf.zu.edu.ua. 

Після конференції учасники отримують: програму конференції, 

електронний варіант збірника тез та збірник статей. 

Адреса оргкомітету:  

10008 м. Житомир, Велика Бердичівська, 40, корп.4, 

ауд.702.http://spf.zu.edu.ua.  e-mail: spf.ktpp@zu.edu.ua   

Контактні дані:  

Відповідальний секретар роботи конференції: 

Котлова Людмила Олександрівна (097-946-19-15), e-mail: 

kotlova.lo@i.ua 

Відповідальні за збірник тез: 

Марчук Катерина Анатоліївна (098 -59-96-954). 

 

Щиро запрошуємо до участі у конференції! 

З повагою, оргкомітет. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

П.І.Б. учасника (повністю)  

Місце роботи  

Посада  

http://tpppjournal.com.ua/index.html
mailto:n.e.zavadska@gmail.com
http://spf.zu.edu.ua/
http://spf.zu.edu.ua/
mailto:kotlova.lo@i


Науковий ступінь, вчене звання  

Місто, адреса (з індексом)  

Телефон для зв’язку  

e-mail(обов’язково)  

Назва публікації  

Секція  

 

Зразок оформлення тез 

Котлова Л.О. 

кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри теоретичної та  практичної психології 

 Житомирського державного університету ім. Івана Франка 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 

СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

Текст  

Список використаних джерел  

(за вимогами ВАК України, поданими в Бюлетні ВАК України № 3 за 2008 

рік.) 

 


