
                                                                                                               

 

    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Шановні колеги ! 
Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Факультет української  філології і соціальних наук  
Кафедра загальної та практичної психології 

Товариство молодих учених, аспірантів та студентів ІДГУ 

 

запрошують Вас до участі 

у І Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Сучасна психологія: проблеми та перспективи», 
яка відбудеться 12 листопада 2020 року 

 

Мета конференції: залучення науковців до обговорення актуальних проблем 

психології. 

До участі у конференції запрошуються: доктори і кандидати наук, докторанти, 

аспіранти, магістранти, здобувачі вищих закладів освіти України. 

Форма проведення: очна/заочна. 

Офіційні мови конференції: українська, англійська, румунська, французька, німецька, 

російська. 
 

 

 

Планується робота за напрямами: 

 

 Актуальні питання практичної психології  

 Актуальні проблеми клінічної психології 

 Особистість у сучасному вимірі: теорія і практика. 

 Актуальні проблеми соціалізації особистості 

 Особливості психологічної реабілітації, адаптації та психокорекції особистості 

 Психологія національної самосвідомості та ідентичності 

 Експериментальні дослідження в психології особистості 

 Особливості збереження психічного здоров’я особистості 

 Сучасні технології актуалізації ресурсів особистості  

 Психологічний супровід інклюзивного середовища  

 

 

 

Останній термін подання статей – 11 листопада  2020 р. (включно). 



До участі у конференції приймаються статті обсягом від 5 до 8 сторінок, набрані у 

редакторі WORD у вигляді комп’ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт Times New 

Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм. Література подається в 

алфавітному порядку після основного тексту. Бібліографічний опис літературних джерел 

оформлюють згідно з ДСТУ 8302:2015. Великими літерами посередині друкують назву 

доповіді. Окремим рядком зазначають ім’я і прізвище автора (-ів), науковий ступінь, вчене 

звання (курсивом). Наступний рядок містить назву установи, де працює автор(-и), назву 

країни (без абревіатур). Через 1,5 інтервали подається текст. Стаття повинна включати: 

актуальність теми, мету роботи, завдання, що ставились у ході дослідження, результати, 

висновки, напрямки можливих подальших досліджень (структурні елементи виділяти НЕ 

ПОТРІБНО). Малюнки виконуються векторною графікою і повинні бути вмонтовані в текст. 

Посилання в тексті на літературу у вигляді [1, с. 35].  
 

Матеріали на конференцію приймаються електронною поштою за адресою: 

nauka_idgu@ukr.net. Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів 

учасника конференції та дати проведення. Наприклад: Кічук А.В._Заявка.  
 

Вартість участі в конференції та розміщення статті в електронному збірнику складає: 

Оргвнесок – 160 грн. (в оргнесок входить оплата за розміщення на сайті, верстка макету, 

сертифікат). 

Реквізити для оплати:  

Ізмаїльський державний гуманітарний університет  

Код ЄДРПОУ 02125467 р/рах UA 50 820172 0313 24100 42020 12580  

МФО 820172 Банк ДКСУ в м. Київ  

Призначення платежу : за участь у конференції 12.11.2020 р.  

Платник: ПІБ учасника. 

 З питань оплати звертатися за телефоном ‒ +38(098)3397415 (Градинар Ганна Іванівна) 

або на електронну пошту: nauka_idgu@ukr.net. Скачати збірник можна буде через два тижні 

після закінчення роботи конференції за адресою http://idgu.edu.ua  
 

У разі потреби друкованого екземпляру збірки матеріалів конференції (за 

додаткових умов) повідомте про це редакційну колегію. 
 

Увага! У разі відправки статті та квитанції про оплату оргвнеску електронною поштою 

надсилати друковані матеріали Укрпоштою не потрібно! 

Увага! Після того, як ми отримали від Вас статтю, Ви обов’язково маєте отримати 

повідомлення-відповідь: «Вашу статтю отримано та зараховано». Якщо така відповідь не 

надійшла через день після надсилання, тоді обов’язково зателефонуйте в оргкомітет і 

повідомте про ситуацію.  

Увага! У разі, якщо Вам потрібний електронний сертифікат, то у відомостях про автора 

вкажіть про це. Ми надішлемо його Вам електронною поштою протягом двох тижнів після 

завершення проведення конференції.  

Увага! Роботи обсягом менше 5 сторінок НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ! 

Увага! Роботи, що надійшли невчасно, з порушенням терміну подачі до розгляду НЕ 

ПРИЙМАЮТЬСЯ! 

Увага! Оргкомітет залишає за собою право відхилити статті, які не відповідають 

тематиці та вимогам. Відповідальність за зміст статті та помилки в тексті несуть автори! 

 

Більш детальну інформацію про конференцію можна отримати за телефонами:   

067-772-44-29  Мазоха Інна Степанівна – координатор конференції, 

097-533-45-00  Прокоф’єва Людмила Олександрівна – координатор конференції, 

098-339-74-15  Градинар Ганна Іванівна – технічний координатор конференції, 

099-371-47-26  Проданова Олена Миколаївна – координатор конференції, 

або надсилайте запитання на електронну адресу nauka_idgu@ukr.net 



Зразок оформлення статті 

 
ЖАНР «CHICK-LIT» – НОВИЙ НАПРЯМ  

У ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

Юлія Мінгалєєва  

кандидат філологічних наук, доцент 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет (Україна) 

 

Виникнення пост фемінізму в суспільстві дало початок для розвитку жіночої 

літературної творчості. Отже, у 90-х роках минулого століття, в Великобританії,  на арену 

літературної різноманітності з’являється літературний жанр chick lit – новий літературний 

жанр з переглядом багатьох цінностей і поглядів на місце жінки в житті та суспільстві в 

цілому [1, с. 11]. 

 

Література: 

1. Ремаєва Ю. Г. До проблеми феномена масової літератури Британії кінця XX-початку 

XXI ст. Традиційна культура сьогодні: теорія і практика. Челябинск, 2006. Ч. 2. С. 186-189. 

2. Циганкова З. М. Поняття про чикліт. URL: 

http://www.rusnauka.com/4_SND_2012/Philologia/6_100135.doc.htm 

 

 

Заявка учасника 

I Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Сучасна психологія: проблеми та перспективи» 

12 листопада 2020 р. 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові__________________________________________ 

2. Науковий ступінь __________________________________________________ 

3. Учене звання ______________________________________________________ 

4. Місце роботи ____________________________________________________ 

5. Контактні телефони, . адреса _________________________________________ 

6. Секція ____________________________________________________________ 

7. Тема доповіді ______________________________________________________ 

8. Дата заповнення заявки _____________________________________________ 

9. Потреба у сертифікаті _______________________________________________ 

10. Потреба у друкованому збірнику ______________________________________ 

 

http://www.rusnauka.com/4_SND_2012/Philologia/6_100135.doc.htm

