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Шановні студенти, магістранти та молоді науковці!

Організаційний комітет запрошує вас взяти участь у Міжвузівській студентській
науково-практичній  конференції «Психологія  особистості:  традиції  та  сучасність»,
(присвяченій пам’яті вітчизняного науковця Г.В.Дьяконова), яка відбудеться 18 квітня
2019 року.

Метою  конференції  є  обговорення  сучасних  теоретико-методологічних  та
практичних  проблем  загальної,  вікової  та  педагогічної  психології,  популяризація
проблематики прикладних досліджень у сфері психології розвитку.

Тематичні напрямки роботи конференції:

 Діалогічний підхід у психологічній науці та практиці.
 Теоретико-методологічні  проблеми  дослідження  особистості  на  сучасному  етапі

розвитку психології як науки.
 Практична психологія формування особистості на різних етапах онтогенетичного

розвитку.

Форми роботи конференції:

– виступи на пленарному засіданні (до 15 хвилин);
– виступи на секції (до 10 хвилин), повідомлення (до 5 хвилин) та їх обговорення;
– проведення майстер класів за попередньою домовленістю.

Матеріали  конференції  будуть  опубліковані  у  збірнику студентських  наукових праць
ЦДПУ ім. В.Винниченка.

Вимоги до оформлення матеріалів:

 Мова статті – українська, англійська.
 Матеріали подаються  в електронному варіанті  у форматі MS Word for Windows.
 Шрифт  TimesNewRoman,  кегль – 14 пт.,  міжрядковий інтервал – 1,5, відступ на

абзац – 1,25 см.
 Формат А-4; поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – по 20 мм.



 НАЗВА статті друкується великими літерами напівжирним шрифтом, розміщення
по  центру  сторінки. Наступний  рядок  містить  прізвище  та  ініціали  автора
(напівжирний курсив, розміщення по правому краю сторінки). Нижче вказується
курс,  факультет,  назва  навчального  закладу (курсив,  розміщення  по  правому
краю  сторінки). Наступний  рядок  містить  прізвище  та  ініціали  наукового
керівника та його вчений ступінь (напівжирний курсив, розміщення по правому
краю сторінки). Далі подається  основний текст статті.

 Обсяг статті – 3- 5 сторінок друкованого тексту, без нумерації.
 Список  використаної  літератури  починається  підзаголовком  Література

(вирівнювання по центру сторінки). Література оформлюється за вимогами ВАК
України, поданими в Бюлетні ВАК України № 3 за 2008 р

 Посилання  на  літературні  джерела  є  обов’язковими  і  подаються  у  квадратних
дужках (Наприклад: [1, с.2]).

За зміст і достовірність поданих матеріалів несуть відповідальність автори та їх
наукові  керівники.  Оргкомітет  залишає  за  собою  право  редагування  матеріалів
збірника.

Наукові статті мають містити:
– актуальність та основну мету дослідження;
– огляд наукових праць із проблеми;
– виклад основного матеріалу;
– висновки і перспективи дослідження.

Для  участі  у  роботі  науково-практичної  конференції  необхідно  надіслати  на
електронну  адресу  pract.psi@gmail.com до  1  квітня  2019  року  заявку на  участь  у
конференції та статтю. 
Платіжні реквізити надсилаються автору після прийому матеріалів.
Публікація матеріалів: 20 грн. за 1 сторінку, організаційний внесок – 50 грн.

Реєстрація учасників конференції відбудеться 18 квітня 2019 року в приміщенні
ЦДПУ ім. В.Винниченка, корпус №1 з 8.30 до 9.30. Початок роботи конференції о 09.40.

Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників конференції.
Просимо заздалегідь придбати квиток на зворотний проїзд.

Конференція  відбудеться  у  приміщенні  факультету  педагогіки  та  психології
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира
Винниченка за адресою: м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1.

Адреса оргкомітету:
вул. Шевченка 1, м. Кропивницький,  25006.
ЦДПУ ім. В.Винниченка,
факультет педагогіки та психології,
кафедра практичної психології

З організаційних питань звертатись до організаторів конференції:
Калашникова Людмила Володимирівна 050 457 62 54
Хасанова Ольга Михайлівна 095 864 60 49
E-mail: Pract  .  psi@gmail.com

mailto:Pract.psi@gmail.


Заявка на участь
у Міжвузівській студентській науково-практичній конференції

«Психологія особистості: традиції та сучасність»,
18 квітня 2019 року

Прізвище
__________________________________________________________________
Ім’я
__________________________________________________________________
По-батькові
__________________________________________________________________
Назва навчального закладу __________________________________________
__________________________________________________________________
Факультет
__________________________________________________________________
Курс
__________________________________________________________________

Науковий  керівник  (наук.  ступінь,  вчене  звання, прізвище,  ініціали)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Назва доповіді 
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Контактний телефон 
__________________________________________________________________
E-mail 
__________________________________________________________________

Планую (потрібне підкреслити):
 Виступ на пленарному засіданні (до 15 хв.).
 Виступ на секції (до 10 хв.).
 Виступ з повідомленням (до 5 хв.).


