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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

 Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас до участі в роботі  

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

З НАГОДИ 50-РІЧЧЯ ВІД ПОЧАТКУ ПІДГОТОВКИ 

ПСИХОЛОГІВ У ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
 

08-09 грудня 2022 року в Харківському національному університеті  

імені В. Н. Каразіна, м. Харків 

 

Основні напрями роботи конференції: 

 

1. Актуальні проблеми підготовки фахівців-психологів у сучасному 

суспільстві 

2. Пам’ять та особистість 

3. Розвиток особистості у навчальній діяльності  

4. Психотерапія й психологічне консультування: робота з травмою. 

5. Прикладна психологія і виклики сучасності  

6. Психологічні ресурси особистості в умовах соціальних потрясінь 

7. Технології навчання у часи освітніх перетворень  

8. Студентські студії  

 

До участі в конференції запрошуються викладачі вітчизняних та зарубіжних 

навчальних закладів, докторанти,  здобувачі різних рівнів освіти та співробітники 

наукових установ. Конференція відбудеться у онлайн форматі за посиланням, яке буде 

надіслано зареєстрованим учасникам конференції. Ми особливо вітаємо роботи 

здобувачів  різних рівнів освіти, які публікуються з науковими керівниками.   

 

 За результатами роботи конференції планується видання збірника тез 

доповідей у електронному вигляді, який буде розміщено на сервері Центральної 

наукової бібліотеки ХНУ імені В. Н. Каразіна в Університетському інституційному 

репозитарії eKhNUIR. До уваги! Репозитарій ХНУ імені  В. Н. Каразіна має власний 

ISSN 2310-8665. Тим самим, репозитарій має статус повноцінного електронного 

видання (ресурсу, що постійно оновлюється), в якому можна публікувати результати 

досліджень як в першоджерелі, нарівні з друкованими виданнями. Зареєстровані 

учасники отримають програму та іменні сертифікати у цифровому вигляді.  

 



Форми участі у конференції:  

 синхронна (круглий стіл, дистанційна участь),  

 асинхронна (публікація тез доповідей або наукових статей).  

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

 

Умови участі у конференції 
   Для участі в конференції необхідно до 28. 11. 2022 року надіслати на електронну адресу 

оргкомітету (karazin.psychology50@gmail.com) з поміткою «Конференція»: 

 анкету-заявку (https://forms.gle/QnttPyuYtqGpdEo7A); 

 тези доповідей (до 5 повних сторінок зі списком літератури) в електронному варіанті, 

оформлені відповідно до зазначених вимог конференції, (див. додаток А). 

 

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. 

 

У разі бажання опублікувати наукову статтю у фаховому виданні, потрібно 

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

сайтах у відповідних наукових виданнях. 

  наукову статтю, оформлену відповідно до вимог обраного  фахового видання (надіслати 

на електронну адресу обраного  фахового наукового видання): 

 Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія 

Психологія https://periodicals.karazin.ua/psychology 

 Психологічне консультування і психотерапія 

https://periodicals.karazin.ua/psychotherapy 

 Наукові записки кафедри педагогіки https://periodicals.karazin.ua/pedagogy  

 

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

учасників конференції, просимо звертатися за e-mail: karazin.psychology50@gmail.com  

 

ВАЖЛИВО! 

Організаційним  комітетом конференції  прийнято рішення: участь у 

конференції є безкоштовною. Ми вважаємо  за доцільне надати 

можливість долучитися до відновлення будівель університету, які 

постраждали під час військової агресії за допомогою благодійного внеску. 

Ми звертаємося перш за все до випускників-психологів різних років та усіх 

тих, хто мав та має відношення до університетської психології та освіти. 

Vivat, Alma Mater! Vivat Universitas! 
 

Надаємо реквізити розрахункового рахунку благодійного фонду: 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна   

61022 м. Харків, майдан Свободи,  4 

МФО 820172 Державна казначейська служба України  

Код за ЄДРПОУ 02071205 

Розрахунковий рахунок UA 408201720313211003301001533 

Призначення платежу: благодійна допомога Каразінському університету на відновлення будівель та майна, 

зруйнованого в наслідок агресії РФ.    

 

Допомога кожного – безцінна для університету!!! Каразінський – це душа і 

серце Харкова! 
 

Чекаємо на Вас!!! 
 

 

https://forms.gle/QnttPyuYtqGpdEo7A
https://periodicals.karazin.ua/psychology
https://periodicals.karazin.ua/psychotherapy
https://periodicals.karazin.ua/pedagogy
mailto:karazin.psychology50@gmail.com


Додаток А 

Правила оформлення тез 

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

тез обсягом до 5 (п’яти) 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: Петренко_тези.  

Структура тексту доповіді: 

 

Прізвище, ім’я  

Науковий ступінь та вчене звання за наявності 

Місце роботи чи навчання 

Електронна адреса 

ORCID ID 

ТЕМА ДОПОВІДІ (по центру) 

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

менше 50 слів).  

Ключові слова: (до 5 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 ДСТУ 8302:2015 

Автоматичне оформлення посилань за ДСТУ 8302:2015 онлайн 

https://www.grafiati.com/uk/  
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