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Шановні колеги! 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі 

Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЗМІНИ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ 

МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ», 

яка відбудеться 17 квітня 2018 р. у м. Миколаєві 

на базі Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. 

 

До участі в конференції запрошуються науково-педагогічні працівники вищих 

навчальних закладів, у тому числі, закладів післядипломної педагогічної освіти; 

керівники освітніх організацій та навчальних закладів; науковці та педагогічні 

працівники, аспіранти, докторанти, здобувачі, наукові кореспонденти, студенти. 
 

Планується робота за секціями: 

• Секція 1. Особливості психологічного супровіду осіб з особливими потребами. 

• Секція 2. Формування національної самосвідомості студентської молоді в умовах 

ВНЗ. 

• Секція 3. Актуальні питання сучасної професійної підготовки майбутніх психологів. 

• Секція 4. Формування професійно успішної особистості, як чинник відповідальної 

особистості за якість свого життя. 
  

Під час конференції відбудуться майстер-класи: 

• Майстер-клас 1. Хронопсихологія: від теорії до практик (керівник – д-р. психол. 

наук, завідувач кафедри психології І.І.Савенкова, Миколаївський національний 

університет імені В.О.Сухомлинського) 

• Майстер-клас 2. Розв’язання життєвих ситуацій як шлях до якості 

індивідуального життя (керівник – к. психол. наук, доцент І.С.Литвиненко, 

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського) 

• Майстер-клас 3. Проблема особистісних меж у стосунках (керівник – к. психол. 

наук, доцент І.М. Кучманич, Миколаївський національний університет імені 

В.О.Сухомлинського) 

• Майстер-клас 4. Технологія формування навчального цілепокладання у 

старшокласників (презентація досвіду, авторської гри) (керівник – викладач кафедри 

психології Л.А.Опанасенко, Миколаївський національний університет імені 

В.О.Сухомлинського) 



• Майстер-клас 5. Застосування арт-терапевтичних технологій в освітньому 

процесі (керівник – викладач кафедри психології К.О Санько, Миколаївський 

національний університет імені В.О.Сухомлинського) 

• Майстер-клас 6. Психологічні механізми розвитку когнітивних функцій (керівник 

– к. психол. наук, доцент В.В. Шевченко, Миколаївський національний університет імені 

В.О.Сухомлинського) 

 

Робоча мова конференції: українська, російська, англійська, німецька 

Організаційний внесок у розрахунку на одного учасника конференції складає 150 

грн.  

Оргвнесок прохання надсилати на картку Приватбанка № 5168757272066160 

Кузнецова Світлана Валеріївна. (при оплаті враховувати вартість комісії). 

За результатами конференції усі бажаючі отримають сертифікат учасника 

конференції. 

Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо надіслати до 16 березня 

2018 р. заповнену за зразком заявку (додається) на участь у роботі конференції, 

матеріали конференції у форматі наукової статті (тези), копію сплати організаційного 

внеску  електронною поштою за адресою: е-mail: kaf.psihologi2015@ukr.net 

Назва файлу має відповідати прізвищу доповідача із вказівкою: наприклад, для 

заявки – Петренко І.І._заявка, Петренко І.І._стаття (Петренко І.І._тези), Петренко 

І.І._квитанція. 
 

Контактні особи :  

Тези: Ірина Сергіївна Литвиненко к.психол.н., доцент кафедри психології 

          тел. 0661911149; 

          Світлана Валеріївн Кузнецова викладач кафедри психології,  

          тел. 0979202783 

е-mail: kaf.psihologi2015@ukr.net 

        Статті: Олександр Володимирович Грищенко 066 055 33 63 (viber), 093 98 51 894 

(WhatsApp). Редакційний відділ, каб. 01.209, тел. (0512) 37-88-28,  

         e-mail: publish.mnu@i.ua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЗМІНИ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ 

МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 

17 квітня 2018 р., м. Миколаїв 

П.І.Б. __________________________________________________________ 

Місце роботи (або навчання) ______________________________________ 

Посада ________________________________________________________ 

Науковий ступінь _______________________________________________ 

Наукове звання __________________________________________________ 

Адреса, контактні телефони _______________________________________ 

E-mail _________________________________________________________ 

Назва доповіді 

_______________________________________________________________ 

Секція_________________________________________________________ 

Майстер-клас  

Потреба в проживанні  __________________________________________ 

«____» ____________________ 2018 р.                          Підпис __________ 

 



За результатами роботи конференції буде видано друкований збірник тез конференції.  

Вимоги до оформлення тез: 

✓ Обсяг – 3-5 повних сторінки у форматі А4, заповнення останньої сторінки не 

менше 75%, набраних в редакторі Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc, 

*rtf. Поля: ліве – 2 см, праве – 2 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см. Шрифт тексту Times New 

Roman 14, абзац 1,25, міжрядковий інтервал 1,5; не виставляти примусові переноси, не 

архівувати, не накладати заборону на редагування. 

✓ Відомості про авторів – прізвище ім’я по батькові, посада, науковий ступінь, 

вчене звання, місце роботи – шрифт Times New Roman, курсив, вирівнювання по лівому 

краю. 

✓ Назва тез: Times New Roman, шрифт напівжирний, усі символи прописні, 

вирівнювання по центру, без переносу слів. 

✓ Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту; оформлюється у 

вигляді нумерованого списку. 

✓ Змістова структура тез: 1. Постановка проблеми. 2. Основні мета та завдання 

авторського дослідження. 3. Основні здобутки проведеного дослідження в обсязі 5 – 6 

пронумерованих абзаців. 4. Перелік використаних джерел. 

 

Зразок оформлення тез: 

Олійник С.В. 

викладач кафедри психології 

Миколаївського національного університету 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІІ 

Текст тез, текст тез, текст тез…………..……………………………………… 

 

Література 
 

Тези надсилати: на електронну адресу е-mail: kaf.psihologi2015@ukr.net 

 

Адреса Організаційного оргкомітету: 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 

вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, Україна, 54030 корпус 2, кабінет 02.407 

Контактні телефони: (0512) 37-88-06  

Оголошення: 

• на сайті Миколаївського національного університету імені 

В.О.Сухомлинського (факультет педагогіки та психології                   

http://psp.mdu.edu.ua/ 
 

 

Свої доповіді можна опублікувати у фаховому виданні «Науковий вісник Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки» (внесено до 

Переліку фахових видань України. Наказ МОН України від 12.05.2015 р. № 528)).  
Термін прийому статей до 10 квітня 2018 року включно. 

Вимоги до написання статті: 

Редакція приймає статті, повністю підготовлені до друку в збірнику наукових праць. 

Статті, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, не приймаються до друку. Статті 

подаються в електронному варіанті лише в одному примірнику. 

Редакція залишає за собою право вносити поправки до статей, не змінюючи основного 

змісту. Відповідальність за цитування та достовірність інформації несуть автори статей. 

На електронну адресу редакції (publish.mnu@i.ua) мають надійти (у темі листа вказати 

«Психологічні науки»): 

mailto:kaf.psihologi2015@ukr.net


1. Стаття, оформлена відповідно до вказаних вимог; 

2. Відсканована рецензія доктора наук або кандидата із відповідної галузі, підписана й 

засвідчена в установленому порядку (для аспірантів та викладачів без наукового 

ступеня); 

3. Інформація про автора (якщо авторів декілька, то на кожного окремо); 

Текст статті викладається за таким планом:  

 постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями;  

 аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї 

проблеми та на які спирається автор;  

 виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується ця 

стаття;  

 формулювання цілей статті (постановка завдання);  

 виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів;  

 висновки із цього дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. 

Усі перелічені елементи повинні бути представлені в тексті стилістично (!). 

Мова публікацій: українська, російська, англійська, німецька, польська. 

 

Технічні вимоги до статті: 

1. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word 

2. Орієнтовний обсяг: 10–15 сторінок формату А 4 

3. Міжрядковий інтервал: 1,5 

4. Шрифт: Times New Roman, кегль14 

5. Абзацний відступ: 1,25 

6. Вирівнювання: по ширині 

7. Розміри полів: ліве – 20 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм 

 

Загальні вимоги до публікації у фаховому виданні: 

1. Посилання на цитовані джерела подаються у квадратних дужках після цитати. Перша 

цифра – номер літератури в списку використаних джерел, який подається у статті, друга – 

номер сторінки, наприклад: [1, 55]; якщо два джерела з посиланням на сторінки: [1, 55; 6, 77–

78]; якщо перелік джерел: [1; 2; 3; 4]. 

2. Слід чітко розмежовувати тире (… – … ) та дефіс (… - … ). 

3. Необхідно використовувати однотипні лапки «…». 

4. Не допускається ставити абзацний відступ пробілами та клавішою Tab. 

5. Не допускається використання переносів. 

6. Між ініціалами, ініціалами та прізвищем ставиться нерозривний пробіл. 

7. Нумерація сторінок не проставляється. 

8. Список використаних джерел бажано не перевищувати 12 позицій. 

 

Послідовність розташування матеріалів: 

УДК (розташовується у верхньому лівому кутку, шрифт нежирний, Times New Roman, 

14 кегль); 

Ім’я та прізвище автора (див. зразок); 

Назва міста; 

Електронна адреса автора статті; 

Через рядок подається назва статті (великими літерами, напівжирний шрифт); 

Через рядок після назви розташовується анотація та ключові слова мовою статті (без 

слова «анотація», абзацний відступ – 1,25, середній об’єм – 500 друкованих знаків 

(приблизно 10-12 рядків анотації), шрифт Times New Roman, 14 кегль, курсив); 

Через рядок подається текст статті (за планом, який прописано вище); 

Без пропуску рядка подається Список використаних джерел за алфавітом (нежирний, 

14 розмір шрифта), оформлених відповідно до ДСТУ 8302:2015 Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. 



Через рядок після списку використаних джерел подаються анотації англійською та 

російською мовами; 

Після анотацій подається запис: Стаття надійшла до редколегії ЧЧ.ММ.РРРР (із 

зазначенням дати надсилання статті до редколегії, шрифт Times New Roman, 12 кегль, 

вирівнювання по правому краю). 

 

Оплата публікації: 

У разі позитивної оцінки статі, авторам повідомляються умови оплати. У 

зворотньому напрямі має (!) надійти відсканована квитанція. 

Видання матеріалів здійснюється за кошти авторів. Вартість однієї сторінки (повної / 

неповної) становить 40 грн. Замовлення додаткового примірника видання обговорюється 

окремо. Одноосібні статті докторів наук друкуються безкоштовно.  

 

Розсилка збірника: 

Збірник наукових праць розсилається лише відділенням «Нової пошти» за кошти 

автора. 

 

Контакти: 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 

вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, Україна, 54030 

Редакційний відділ, каб. 01.209, тел. (0512) 37-88-28, 

066 055 33 63 (viber), 093 98 51 894 (WhatsApp) Олександр Володимирович 

Грищенко, 

Статті надсилати на електрону адресу e-mail: publish.mnu@i.ua 

 



ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

УДК 

Олексій ПЕТРОВ 

м. Миколаїв 

petrov_om@gmail.com  

 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДИТИНИ  

В УМОВАХ КРИЗОВОЇ СИТУАЦІЇ 

 

Анотація статті, анотація статті, анотація статті, анотація статті, анотація 

статті, анотація статті, анотація статті, анотація статті, анотація статті, анотація 

статті, анотація статті, анотація статті, анотація статті, анотація статті, анотація 

статті, анотація статті (10-12 рядків) 

Ключові слова: 5-10 слів 

 

Постановка проблеми.* Текст, текст, текст, текст, Текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст… 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.* Текст, текст, текст, текст, Текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст,текст, текст, текст, текст… 

Постановка завдання.* (формулюється і мета статті без напівжирного виділення) 

Текст, текст, текст, текст, Текст, текст, текст, текст, текст, текст… 

Виклад основного матеріалу.* Текст, текст, текст, текст, Текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст,текст,текст,текст,текст,текст,текст… 

Висновки і перспективи досліджень.* Текст, текст, текст, текст, Текст, текст, текст, 

текст, текст, текст,текст,текст, текст,текст,текст, текст, текст… 

*(Виділені елементи напівжирним шрифтом мають бути представлені стилістично! 

Виділяти їх у тексті не потрібно). 

 

Список використаних джерел 

1.   

2.   

3.   

4.  

 

Oleksii PETROV 

Mykolaiv 

 

A PSYCHOLOGICAL ASPECT OF CHILD IN THE CONDITIONS  

OF CRISIS SITUATION 
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