ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!
Готується до випуску черговий випуск альманаху студентського наукового
товариства «Актуальні питання психологічної науки».
Запрошуємо до співпраці студентів усіх курсів, які беруть участь у науководослідній роботі у рамках написання курсових та дипломних робіт, у роботі
проблемних груп, наукових гуртків, лабораторій та науково-методичного центру
психолого-природничого факультету РДГУ, а також інших вишів.
Матеріали тез доповідей (електронний та паперовий варіанти) подати до
20 березня 2019 року
на кафедру загальної психології та психодіагностики особисто або надсилати
на електронну адресу кафедри: psuhologia@gmail.com
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ, ЯКІ БУДУТЬ ОПУБЛІКОВАНІ У АЛЬМАНАСІ
СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ» (ВИПУСК 12)

Текст доповіді (2-3 повні сторінки) друкується на білих аркушах формату А4
з одного боку через 1,5 інтервала, шрифт Times New Roman, кегель 14, поля:
верхнє, нижнє, ліве, праве по 2 см. Скановані малюнки виконувати з роздільною
здатністю не менше 300 dpi. Посилання на використані джерела подаються у
квадратних дужках (наприклад, [2, 34]). Список використаних джерел повинен
бути складений з дотриманням правил держстандарту (зразки оформлення списку
використаних джерел подані у методичних рекомендаціях з виконання курсових
або дипломних робіт з психології)
Автор підписує тези на звороті останньої сторінки, чим підтверджує, що
дати, цитати, експериментальні дані, бібліографія звірені, а публікація належним
чином підготовлена до видання.
На останній сторінці обов’язково вказати інформацію про автора, його
електронну адресу для пересилки електронного варіанту альманаху.
Вартість публікації 60 грн.
МАТЕРІАЛИ, ПІДГОТОВЛЕНІ З ПОРУШЕННЯМ ВКАЗАНИХ
ВИМОГ, РОЗГЛЯДАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!
УДК 159.964.21:316.614.5
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СІМЕЙНИХ КОНФЛІКТІВ НА
ВИНИКНЕННЯ ДЕПРЕСИВНИХ СТАНІВ У ПОДРУЖЖЯ
Самойлюк Тетяна, здобувач вищої освіти, РДГУ
Керівник: Литвиненко С.А., доктор педагогічних наук, професор
Текст / текст/текст ........
Текст / текст/текст ........(2-3 сторінки А-4 14 шрифтом черз інтервал 1,5)
Список використаних джерел (не більше трьох джерел)
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Інформація про автора: Самойлюк Тетяна Петрівна, студентка 4 курсу групи П-43 психолого-природничого
факультету РДГУ. E-mail: tanya_1208@ukr.net

