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 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

 Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас до участі в роботі  

 

Міжнародної науково-практичної конференції 

 

«Проблеми оптимального функціонування особистості у сучасних умовах» 
 

26 жовтня 2018 року в Харківському національному університеті  

імені В. Н. Каразіна, м. Харків 

 

Основні напрями роботи конференції: 

1. Роль сучасної психології в удосконаленні особистості і суспільства. 

2. Психологія здоров’я: діагностика, консультування, психотерапія. 

3. Особистість і спільнота як суб’єкт соціальних перетворень. 

4. Педагогічна наука на сучасному етапі реформування освіти в Україні. 

5. Психологія благополуччя особистості під час глобальних змін. 

6. Використання сучасних освітніх технологій як запорука підготовки успішного фахівця.  

 

До участі в конференції запрошуються викладачі вітчизняних та зарубіжних 

навчальних закладів, докторанти, аспіранти та співробітники наукових установ. 

Програмою конференції передбачено: 

 проведення круглого столу на тему: «Проблеми професійної підготовки сучасних 

психологів»; 

 проведення скайп-доповідей, майстер-класів з практичними прикладами та 

особистим досвідом; 

 публікація тез у збірнику матеріалів конференції; 

 виставка раритетних психологічних видань «Гортаючи сторінки історії»; 

 публікація наукової статті у фаховому виданні України: Вісник Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна (видання включено до Index 



Copernicus); Психологічне консультування і психотерапія; Наукові Записки кафедри 

педагогіки.   

  За результатами конференції всі учасники отримають друкований збірник матеріалів 

тез конференції. Зареєстрованим учасникам видається програма та іменні сертифікати. У 

програмі буде зазначена тема Вашої доповіді, яка підтверджуватиметься іменним 

сертифікатом, що засвідчуватиме особисту участь у міжнародній конференції. 
 

Форми участі у конференції:  

 очна (круглий стіл, дистанційна участь),  

 заочна (публікація тез доповідей або наукових статей).  

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

 

 

Умови участі у конференції 
   Для участі у конференції необхідно до 15. 09. 2018 року надіслати на електронну адресу 

оргкомітету (ibartizel@gmail.com) з поміткою «Конференція»: 

 анкету-заявку ( див. додаток А); 

 скан квитанції про сплату організаційного внеску;  

 тези доповідей (до 3 повних сторінок зі списком літератури), оформлені відповідно до 

зазначених вимог конференції, в електронному варіанті (див. додаток Б); 

 наукову статтю, оформлену відповідно до вимог обраного видання (надіслати на електронну 

адресу обраного наукового збірника). 

 

У разі бажання опублікувати наукову статтю в наукометричному фаховому виданні, 

потрібно ознайомитися з правилами оформлення  статті та заявки, які  детально описані на 

сайтах у відповідних наукових виданнях: 

1. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна – Яновська Світлана 

Германівна, електрона адреса: sgyanovskaya@karazin.ua, тел.: 707-56-32; 

2. Психологічне консультування і психотерапія – Барінова Наталія Вікторівна, електрона 

адреса: kpkipt@gmail.com та barinova.n2310@gmail.com, тел.: 707-50-88; 

3. Наукові записки кафедри педагогіки – Жукова Оксана Анатоліївна, електрона адреса: 

kaf_ped@i.ua, тел.: 707-51-78. 

 

Тези, зміст та структура яких не відповідатимуть вказаним вимогам, будуть відхилені 

редакційною колегією збірника. Редколегія зберігає за собою право на редагування, скорочення та 

відхилення, поданих на конференцію, матеріалів. 

 

Фінансові умови участі в конференції  

 

Організаційний внесок за публікацію збірника тез доповідей та програми конференції становить  

215 грн. Вартість публікації статті розраховується окремо, відповідно до вимог обраного наукового 

видання. 

За умови заочної участі в конференції учасники одержать «Новою поштою» (за рахунок 

отримувача)  матеріали конференції. 

 

Контактна інформація: за додатковою інформацією з питань, що можуть виникати в учасників 

конференції, просимо звертатися за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, факультет психології або за телефоном 

707-50-23, 707-51-53,707-51-70,707-53-53 та e-mail: psy-univer@ukr.net. 

 

Конференція відбудеться за адресою: майдан Свободи, 6, північний корпус Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна, факультет психології. 

 

 

Чекаємо на Вас!!! 
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Додаток А 

Заявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції: 

«Проблеми оптимального функціонування особистості в сучасних умовах» 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Науковий ступінь  

Учене звання  

Місце роботи (повна назва установи, 

організації, навчального закладу, 

кафедри) 

 

Адреса установи, робочий телефон  

Посада (докторант, аспірант, 

асистент, викладач, доцент, професор 

тощо) 

 

Науковий консультант (для аспірантів, 

докторантів) 

 

Адреса для листування (домашня 

адреса, адреса відділення Нової пошти 

для отримання збірника) 

 

Контактний телефон (факс), e-mail  

Форми участі у конференції  

(необхідне підкреслити) 

 Тільки публікація матеріалів (тези, 

стаття) 

 Публікація матеріалів + усна 

доповідь (відеометаріали) 

 Тільки усна доповідь 

 Участь без доповіді та публікації 

Запланований напрям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Б 

Правила оформлення тез 

Тези приймаються до друку українською та англійською мовами. Електронний варіант тексту тез 

обсягом до 3 (трьох) повних сторінок зі списком літератури, формату А4, набраних у редакторі Microsoft 

Word з розширенням *doc, *rtf. Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – по 2 см. Шрифт тексту – Times New 

Roman, кегль – 14, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал – 1,5; не виставляти примусові 

переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування. Назва файлу тез доповідей повинна мати 

такий вигляд:_____________.  

Структура тексту доповіді: 

УДК: 371.124:53 (тут взято довільно). 

Прізвище, ім’я та по-батькові 

Місце роботи чи навчання 

ТЕМА ДОПОВІДІ (по центру) 

Анотація: (мовою доповіді, російською та англійською мовами) у формі реферату, який 

містить не менше 50 слів).  

Ключові слова: (5-10 слів після кожної анотації). Розміщення тексту по ширині сторінки; 

ключові слова не мають повторювати назву статті. 

Текст доповіді з посиланнями, наприклад, [1] або [2, с.34] на використані джерела.  

Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту, згідно зі встановленими 

вимогами.  

 

 

 

 

 


