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Міжнародна наукова конференція
«Наукова спадщина Д.М.Узнадзе та сучасність»

Інформаційне повідомлення
Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь в Міжнародній конференції «Наукова
спадщина Д.М.Узнадзе та сучасність», присвяченій 125-річчю від дня народження
видатного радянського грузинського психолога Дмитра Миколайовича Узнадзе (1886 –
1950 роки), що відбудеться 9 – 10 грудня 2011 року в Харківському національному
університеті імені В.Н.Каразіна, Україна. Робочі мови конференції: українська, російська,
англійська.

Тематичні напрями роботи конференції:
– Історико-методологічні та сучасні проблеми теорії установки.
– Наукова спадщина Д.М.Узнадзе та прикладні психологічні дослідження.

На конференції передбачається:
– пленарне засідання;
– робота круглого столу;
– культурна програма.

Планується публікація матеріалів (статей) конференції в Віснику Харківського
національного університету імені В.Н.Каразіна, серія «Психологія» (фахове видання).

Вимоги до оформлення матеріалів:
– загальний обсяг статті – 10-12 сторінок;
– стандарти – кегль 14 pt , міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,27 см , поля –
2 см , шрифт – Times New Roman . Назва статті – по центу великими літерами, у правому
кутку над назвою зазначити прізвище, ім ' я, по батькові автора, місто, заклад. Мова –
українська, російська, англійська; анотація – від 500 знаків англійською, українською,
російською мовами.
Матеріали надаються в друкованому та електронному варіантах. Діаграми, малюнки
повинні надаватися додатково в окремих файлах формату “ BMP ”, “ TIFI ”, “ JPG ” .
Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для публікації.
Заявка на участь в конференції надається учасниками конференції до 1 листопада 2011
року
на електронну адресу: psy - univer @ ukr . net
на поштову адресу: 61022, факультет психології, Харківський національний університет
імені В.Н.Каразіна, пл. Свободи, 6, м . Харків, Україна.

Статті та сплата за них надаються учасниками конференції особисто або представниками
учасників під час реєстрації.

Фінансові умови:
– вартість публікації – 25 грн сторінка;
– організаційний внесок – 200 грн (пакет учасника конференції, участь в урочистих
заходах, розсилка матеріалів, кава-брейк); для учасників з-за кордону – еквівалент 30 євро.
– проживання, проїзд та харчування за особисті кошти учасника конференції.

За додатковою інформацією звертатися:
– (057) 707 51 28 – Яворовська Любов Миколаївна;
– (057) 707 56 32 – Яновська Світлана Германівна;
– (057) 707 50 48 – Губ і на Т е тяна І ван і вна.

Запрошуємо Вас взяти участь в конференції та заздалегідь вдячні за виявлену
зацікавленість.

Оргкомітет

