Шановні науковці, аспіранти, студенти!
Запрошуємо вас до участі у заочній Міжнародній науково-практичній конференції «СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОГНІТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ»
(ICRACP – 2020), яка відбудеться 13-20 травня 2020 р. у Національному
університеті «Острозька академія» (Рівненська область, м. Острог).

У рамках конференції планується робота за наступними тематичними
напрямами:
1. Актуальні проблеми когнітивної психології та психотерапії
2. Нейропсихологія та когнітивна наука
3. Дослідження уваги та пам’яті в контексті когнітивної психології

4. Мислення та прийняття рішень у когнітивній психології
5. Інтелект та штучний інтелект у когнітивній психології
6. Мова, мовлення та розвиток пізнання
7. Когнітивний підхід у психології соціального пізнання
8. Когнітивний підхід у вивченні особистості
9. Емоційна регуляція когнітивних процесів
10. Прикладні аспекти когнітивної психології
Форма участі у конференції: дистанційна.
Робочі мови конференції: українська, англійська.
За матеріалами конференції планується видання електронного збірника
тез доповідей та публікація наукових статей у науковому журналі Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»,
включеного до переліку фахових видань МОН України.
Журнал входить до наукометричних баз і каталогів наукових видань:
Index Сopernicus, Російський індекс наукового цитування (РИНЦ),
Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського.

Для участі у конференції просимо
до 13 квітня 2020 р.
надіслати на електронну адресу icracp2020oa@gmail.com
1) авторську картку учасника конференції (форма додається нижче);
2) електронний варіант статті з розширеною анотацією англійською
мовою / тези доповіді (вимоги до оформлення вказані нижче);
3) скановану рецензію доктора/кандидата наук на статтю для учасників
без наукового ступеня (підпис на рецензії необхідно завірити
печаткою); (у форматі * .jpg, *.png);
4) скановану квитанцію про оплату організаційного внеску.
Файл заявки потрібно створити у редакторі Word і зберегти в одному з форматів: *.doc,
*docx. Файл назвати за прізвищем автора статті, наприклад: Шевченко_заявка.
Електронний варіант статті / тез потрібно створити у редакторі Word і зберегти в
одному з форматів: *.doc, *docx. Файл назвати за номером тематичного напряму та
прізвищем автора статті, наприклад: 3_Шевченко_тези доповіді або 8_Шевченко_cтаття.
Відскановані рецензії та квитанції називати за прізвищем автора статті, наприклад.
Шевченко_рецензія, Шевченко_квитанція.

За умови успішного прийняття публікації авторові тез/cтатті направляється відповідь із наступною інформацією «Тези доповіді/стаття прийнято».
Якщо після надсилання повного пакету документів Вам не відповіли
протягом 5 робочих днів, будь ласка, заповніть форму повторно.
Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, що містять
плагіат (рівень оригінальності повинен становити не менше 80 %), не
відповідають вимогам, науковому рівню та тематиці конференції, а також
надіслані пізніше встановленого терміну, оформлені з істотними технічними
огріхами.
Вартість публікації статті у фаховому журналі «Наукові записки
Національного

університету

«Острозька

академія»

серія

«Психологія»

становить 50 грн. за одну сторінку формату А4 (сторінки розширеної
анотації англійською мовою в оплату не включаються). Оскільки журнал
зареєстрований в Crossref та має DOI, що присвоюється кожному автору статті
та є платним, авторам до загальної вартості публікації необхідно додатково
доплатити 50 грн.
Вичитка розширеної анотації англійською мовою (за потребою) – 50 грн.
Поштову пересилку

журналу учасники конференції оплачують

самостійно.
Оплата здійснюється після отримання повідомлення, що стаття прийнята
до друку.
Розсилка електронного збірника тез доповідей та фахового журналу
відбуватиметься протягом місяця після завершення конференції.
Організаційний внесок становить 150 грн.+ 15 гривень за сертифікат
учасника конференції.
Реквізити для грошових банківських переказів:
Національний університет «Острозька академія»
код 22554101, МФО 820172
р\р 31257392105402 в ДКС України
Благодійні внески на наукову діяльність кафедри психології та педагогіки від
__ПІБ__ учасника конференції.

Авторська картка учасника конференції (усі поля обов’язкові для
заповнення)
Прізвище Ім’я По батькові ____________________________________________________
Науковий ступінь_____________________________________________________________
Вчене звання_________________________________________________________________
Місце роботи/навчання_________________________________________________________
Посада______________________________________________________________________
Назва тез доповіді/статті _______________________________________________________
Тематичний напрямок _______________________________________________________
Адреса Нової пошти, для отримання матеріалів конференції (№ відділення, місто,
телефон отримувача)____________________________________________________________
Електронна пошта____________________________________________________________

Загальні вимоги до оформлення тез доповіді:
1. Тези оформлюються на листі формату А4 (збереження файлу у форматі
*.doc або *.docx).
2. Орієнтація: книжкова.
3. Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20, нижнє – 20 мм.
4. Абзац: 1,25 см.
5. Міжрядковий інтервал:1,5.
6. Розмір шрифту: кегль 14, Times New Roman.
7. Нумерація сторінок: не використовується.
8. Рисунки та таблиці слід подавати одразу після тексту, де вони
згадуються вперше, або на наступній сторінці. Усі рисунки мають
супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці повинні мати
заголовки (орієнтація заголовків таблиці – справа). Розмір шрифту табличного
тексту: кегль 10-12, Times New Roman. Альбомний варіант рисунків і таблиць
не використовується.
9. Формули: внутрішній редактор формул в Microsoft Word.
10. Джерела у списку літератури необхідно розміщувати в алфавітному
порядку і оформляти відповідно до чинних вимог (Бюлетень ВАК України, №3,
2008, С. 9-13). Номер посилання в самому тексті друкується у квадратних
дужках. При необхідності через кому зазначаються конкретні сторінки [4, с.
123].
11. Обсяг тез доповідей: від 3 до 5 сторінок .
Вимоги до оформлення статті
Статті повинні відповідати вимогам
України № 7-06/1 від 15.01.2003 р.

Постанови Президії ВАК

Мінімальний обсяг статті – 10 сторінок.
Текст подається у форматі А4. Шрифт Times New Roman, кегль 14. Стиль
«Звичайний»; інтервал 1,5; абзацний відступ – 1,25 см.; вирівнювання – по
ширині. Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20, нижнє – 20 мм.
Граничні розміри таблиць та малюнків у тексті (104x170) мм2, назву таблиці
розміщувати над таблицею. Мінімальний розмір шрифту таблиць – 8 пт.
Малюнки
виконуються
по
можливості
векторною
графікою.
Сканування малюнків виконується з роздільною здатністю 300 dpi і
зберігається у форматі ТІF (ІВМ РС). Підпис розміщувати під малюнком з
позначенням «Рис.». Файл зберігати у форматах RTF, ODT або DOC. Малюнки
та графіки надсилати вкладеним файлом окремо від документу.
Матеріали подаються у наступній послідовності:
1-й рядок: шифр УДК, складений відповідно до вимог, шрифт звичайний,
прямий, вирівнювання справа;
2-й рядок: прізвище, ім’я, по батькові автора (співавторів), шрифт жирний
прямий, вирівнювання справа;
3-й рядок: науковий ступінь, вчене звання, шрифт звичайний курсив,
вирівнювання справа;
4-й рядок: навчальний заклад, місто, шрифт звичайний курсив,
вирівнювання справа;
5-й рядок: назва статті, шрифт жирний прямий, вирівнювання по центру;
Наступний рядок залишається пустим.
Під ним набирається анотація та ключові слова українською
та
англійською мовами – шрифт звичайний курсив, кегль 12, вирівнювання – по
ширині.
Вимоги до оформлення анотацій: прізвище, ініціали автора (співавторів),
назва статті, текст анотації (близько 800 знаків, розміщених в одному абзаці).
Анотація повинна відображати основний науковий результат, представлений у
статті. В анотації не потрібно дублювати назву статті, вона має містити
конкретну інформацію про суть дослідження та одержані результати.
Під анотацією друкуються ключові слова (5-7 слів) – вирівнювання по
ширині абзацу, шрифт звичайний, курсив.
Після анотацій один рядок залишається пустим.
Далі друкується текст статті.
Текст статті повинен бути структурованим:
1) постановка проблеми (загальний опис проблеми, що аналізується та її
зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями);
2) короткий огляд останніх досліджень та публікацій за темою (аналіз
наукових праць за обраною проблематикою);
3) мета статті;
4) матеріали та методи;

5) виклад основного матеріалу: результати дослідження та їхнє
висвітлення (з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів);
6) висновки (підсумки дослідження та перспективи подальших розвідок у
цьому напрямі).
Зазначені елементи повинні бути чітко прописані у статті.
Після тексту статті один рядок пропускається.
За цим рядком(вирівнювання по центру) друкується слово ЛІТЕРАТУРА.
Джерела у списку літератури необхідно розміщувати в алфавітному
порядку та оформляти відповідно до чинних вимог (Бюлетень ВАК України,
№3, 2008, С. 9-13). Номер посилання в самому тексті друкується у квадратних
дужках. За необхідності через кому зазначаються конкретні сторінки [4, с. 123].
У тексті не допускається вирівнювання пропусками (для цього використовуються параметри абзацу, положення символів табулювання). У тексті
використовується дефіс «-», що не відділяється пропусками та тире «–», яке відділяється з обох сторін пропусками; декілька джерел відділяються крапкою з
комою [1; 4; 6].
До матеріалів додається розширена анотація англійською мовою, що
буде розміщена на сайті Національного Університету «Острозька академія» та
подана до електронних ресурсів Національної бібліотеки України ім. В.І.
Вернадського.
Розширена анотація англійською мовою (обсягом 2500 – 3000 знаків)
повинна включати наступні аспекти змісту статті: наукова проблема та актуальність дослідження; мета дослідження; метод або методологія проведення
дослідження; основні результати; галузь застосування результатів; висновки.
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