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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

VIІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Особистість та її історія», 

 яка відбудеться   16-17 листопада 2017 року     
 

Оргкомітет конференції запрошує науковців, практичних психологів, працівників 

системи освіти, аспірантів, докторантів, студентів взяти участь у роботі VII 

Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбудеться   16-17 листопада              

2017    року на базі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя з 

публікацією матеріалів (тез) доповідей. 

Мета конференції – залучення спеціалістів у сфері психології та практичної 

психології до обговорення та рішення актуальних задач сучасної психологічної науки, 

розвиток творчої наукової співпраці між колегами. 

Тематичні напрямки роботи конференції: 

1. Становлення особистості як єдність буття і не-буття. 

2. Історія особистості як процес і продукт існування і саморозвитку людини. 

3. Історія особистості та її життєвий шлях. 

4. Історія особистості як текст. 

5. Часовий вимір становлення особистості. Психологія часу. 

 

Форми участі у конференції – очна та заочна 

До 23 жовтня (включно) необхідно надіслати: 

- заявку окремо на кожного учасника: Іванов В.В._ заявка.doc (Іванов В.В._ 

заявка.docx) надіслати електронною поштою за адресою kaf.psy@ndu.edu.ua 

- матеріали для публікації у збірнику тез з назвою файлу Іванов В.В._ 

стаття.doc (Іванов В.В._тези.docx) надіслати електронною поштою за адресою  

kaf.psy@ndu.edu.ua 

- квитанцію про сплату вартості участі в конференції: Іванов В.В._ скан.pdf  

вислати на адресу електронної пошти (kaf.psy@ndu.edu.ua) до  23 жовтня    

2017 року. 

Робочі мови – українська, російська, англійська. 

Друковані матеріали надсилаються Новою поштою (за рахунок 

отримувача)  
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Сплату  просимо надіслати до 23 жовтня 2017  на картковий рахунок  

Приват Банку 4149 4978 7254 8393 (Наконечна Марія Миколаївна). Увага! 

Комісію за банківський переказ сплачує учасник конференції.  

За довідками звертатися:  

з питань публікації матеріалів:  

Назаренко Анастасія Володимирівна     (067-753-96-46) 

Міняйло Світлана Ростиславівна            (067-753-96-46) 

з питань оплати: 

Наконечна Марія Миколаївна                 (068-373-29-09) 

 

Оплата участі в конференції: 

Очна участь з публікацією матеріалів (тез) – 200 грн. 

Заочна участь з публікацією матеріалів (тез) – 150 грн. 

 

Вимоги до тез доповідей:  

Загальний обсяг тез (з літературою включно) – від 2-х повних до 3-х сторінок 

формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word; електронний формат тез: *.doc та 

*.docx; шрифт – TimesNewRoman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний 

відступ – 1,5 см; поля з усіх боків – 2 см. У тексті не виставляються примусові переноси. 

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді:  

- прізвище та ініціали автора (ів)-праворуч, (шрифт – напівжирний);  

- науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, місце роботи (навчання); 

місто, в якому знаходиться навчальний або науковий заклад, країна – по центру;  

- назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний) – по центру;  

- текст тез; 

- література в алфавітному порядку (слово «література» по центру, шрифт – 

напівжирний; у тексті тез посилання і цитування здійснюється в квадратних дужках 

(наприклад, [1; с. 8] або [3; 5; 7]). Назва надісланого файлу має бути підписана 

українською мовою (наприклад: Петренко О.В._тези, або, якщо два автори –  

Петренко О.В.,КононенкоВ.Г._тези) 

 

Будь-ласка, не використовуйте автоматичні функції для нумерації!!! 

 

 

 

 

 



ЗРАЗОК оформлення ТЕЗ: 

Бойко О.В. 

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя, 

м. Ніжин, Україна. 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ЩАСТЯ 

….…….Текст…тез……..…………………………………………………………. 

Література: 

1. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості / О.Ф. Бондаренко. – 

Х.: Фоліо, 1996. – 237 с. 

2. Особливості студентського життя / Освіта // Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ 

 

Заявка  

на участь в VII Міжнародній науково-практичній конференції  

«Особистість та її історія» (м. Ніжин, 16-17 листопада 2017 р.) 

Прізвище, ім’я, по-батькові  

Контактний номер телефону, e-mail, країна    

(ОБОВЯЗКОВО!!!) 

 

Адреса, за якою вислати матеріали (Новою поштою та 

вказати відділення) 

 

Чи потрібно висилати матеріали конференції поштою  □ Так                  □ Ні 

Учбовий заклад чи місце праці. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада 

 

Напрям конференції  

(Просимо вказати номер та назву секції, так як це зроблено в 

інформаційному повідомленні про конференцію) 

 

Повна назва теми доповіді чи повідомлення   

Чи потрібна організація поселення на проживання (відмітити 

потрібне) 

□ готель; 

□ гуртожиток; 

□ поселення не потрібне.  

Участь в екскурсійній програмі (екскурсія старовинною 

частиною міста, відвідання картинної галереї, музею рідкісної 

книги) 

□ Так                      □ Ні 

Заплановані форми участі в конференції  

(відмітити варіанти ) 

1. Особиста участь  

2. Заочна участь 

3. Публікація тез 
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