МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ІВАНА ФРАНКА
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Кафедра психології
Лабораторія моделювання освітніх технологій
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE
ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАСИЛЯ
СТЕФАНИКА»

Кафедра загальної та клінічної психології
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, факультет
психології, педагогіки та соціальної роботи, кафедра психології запрошують Вас взяти
участь у роботі І Міжнародної, наукової інтернет-конференції «МЕТОДОЛОГІЧНІ,
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ», що
відбудеться 17 квітня 2019 р. у м. Дрогобичі, Львівської області.
Організатор заходу: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана
Франка, соціально-гуманітарний факультет, кафедра психології та вул. І.Франка 24, м.
Дрогобич, обл. Львівська, 82100
Тематика І Міжнародної, наукової інтернет-конференції «Методологічні,
теоретичні та практичні проблеми психологічної науки»:
1. Психологічні проблеми освіти
2. Психологічні засади моделювання освітніх технологій.
3. Проблеми інтеграції особистісного і професійного розвитку педагога.
4. Досвід підготовки психологів і педагогів у Польщі та Україні.
До участі у конференції запрошуємо науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів.






Для участі у інтернет-конференції необхідно до 29 березня 2019 р.
надіслати електронною поштою:
заявку учасника (за наведеною нижче формою);
матеріали статті, оформлені відповідно до вимог (за наведеною нижче формою);
підтвердження оплати організаційного внеску – відскановану чи сфотографовану
квитанцію про оплату.
Ім’я файлу зі статтею – прізвище першого автора «Петренко_стаття»; ім’я файлу із
заявкою – «Петренко_заявка», ім’я файлу з квитанцією «Петренко_квитанція». Після
отримання матеріалів, Оргкомітет впродовж двох днів відправляє на адресу учасника
лист-підтвердження. Прохання учасникам, які не отримали підтвердження,
продублювати листа ще раз.

Форма участі ДИСТАНЦІЙНА
Робочі мови конференції: українська, польська, англійська.

Збірник наукових матеріалів, програму та сертифікат учасники отримають електронною
поштою (у форматі Microsoft Оffice, PDF).
Організаційний внесок складає: 150 грн. – участь у конференції
Для докторів наук участь у конференції БЕЗКОШТОВНА
Заявку учасника, статтю обсягом 5 - 7 стор., а також відскановану квитанцію про оплату
надсилати до 29 березня 2019 р. на електронну адресу: drpsychology01@gmail.com
Організаційний внесок здійснювати через поповнення картки Приватбанку (5168 7554
3108 8521 Зимянський Андрій Романович)
Довідки за телефоном: +380984107818
Матеріали конференції будуть розміщені до 1 червня 2019 р. на офіційному інтернет
ресурсі ДДПУ ім. Івана Франка, факультет психології, педагогіки та соціальної роботи,
кафедра психології. http://dspu.edu.ua
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Прізвище__________________________________________________________
Ім’я_______________________________________________________________
Побатькові________________________________________________________
Посада____________________________________________________________
Назва установи/навчального закладу __________________________________
Науковий ступінь __________________________________________________
Вчене звання ______________________________________________________
Контактні телефони, e-mail: __________________________________________
Співавтори_________________________________________________________
Назва статті ________________________________________________________
Секція ________________________________________________________
ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

1. Обсяг статті – 5-7 стор. Наукова стаття має бути написана грамотною науковою
мовою (українською, польською або англійською), мати логічно побудовану структуру
(вступ із постановкою проблеми та завдання, виклад основного матеріалу з обґрунтуванням
методів і методик дослідження, одержаних наукових результатів, висновки, перспективи
подальших розвідок).
2. Ім’я і прізвища авторів – курсив, форматування по центру.
Назва організації, e-mail – наступний рядок після прізвища автора, форматування по
центру.
Назва статті – наступний рядок після назви організації, великі літери, напівжирний
шрифт, форматування по центру.
3. Текст статті – через інтервал після даних про наукового керівника: форматування по
ширині. Текст без переносів, абзац – 10 мм, посилання – у квадратних дужках із зазначенням
порядкового номеру та сторінки цитованого джерела [3, с. 15].
Матеріали необхідно готувати у текстовому редакторі Microsoft Word для Windows
(версія до 2007 включно).
Формат шрифта: розмір – 14; тип – Times New Roman. Міжрядковий інтервал – 1,5.
Поля: зліва, справа, зверху, знизу – 20 мм.
4. Список літератури – через 1 інтервал интервал після тексту статті. Список
літератури – шрифт 12. Посилання на літературні джерела – всередині тексту, наприклад: [7]
або [9, с.3]. Оформлення за вимогами ДСТУ 8302:2015).
Сторінки статті не нумеруються. Автор статті несе відповідальність за її зміст, дати,
цитати, фактичні дані.

