
 
 
 
 
 

Міністерство освіти і науки України 
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

Факультет психології Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і 
молодих вчених університету 

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету психології 

 

Інформаційний лист 
 

Шановні колеги! 25 квітня 2018 року у Харківському національному 
університеті імені В.Н.Каразіна на факультеті психології відбудеться 
 

Міжнародна молодіжна науково-

практична Конференція «Вектори 

психології-2018» 
 
До участі в конференції запрошуються студенти та аспіранти. У рамках 
Конференції плануються: 

 Пленарне засідання


 Робота секцій:


1. Секція загальної психології  
2. Секція прикладної психології 

 Мастер-класи та воркшопи


 

Для участі у Конференції необхідно: 
 

1. Заповнити та надіслати заявку учасника на електронну адресу: 

psy.ntukarazin@gmail.com, а також заповнити електронну форму заявки за 

адресою: http://goo.gl/forms/x5myt3v7jW  
2. Надіслати  тези (обов'язкові вимоги до оформлення тез вказані нижче)  до 18  

квітня 2018 року на електронну адресу psy.ntukarazin@gmail.com;  
3. Надіслати оргвнесок у розмірі 150 грн. (очна участь) або 100 грн. (для заочної 

участі) до 18 квітня 2018 року (суму перераховувати на розрахунковий рахунок 

університету.  
Реквізити: р/с 312 502 582 01 533  
ДКСУ МФО 820172 код 02071205 (ОБОВЯЗКОВО ВКАЗАТИ: ФІО учасника, 

студентська наукова конференція, факультет психології). 



Після перерахування просимо повідомити про факт оплати за телефоном: 
0996283060 / 0681603610 (Анастасія) і (скан квитанції) за електронною адресою 
psy.ntukarazin@gmail.com. 

 

 

За матеріалами Конференції буде видано збірку тез. Збірку отримає кожен учасник 

при реєстрації (у крайньому випадку, через п’ять днів після закінчення Конференції) . 

Заочним учасникам збірку буде надіслано поштою. 
 

Програма Конференції буде розміщена на офіційному веб-сайті факультету психології 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: www-

psyhology.univer.kharkov.ua, а також в офіційній спільноті Наукового товариства 

факультету психології Вконтакті: www.vk.com/psy.ntu.karazin. 
 
 

За більш детальною інформацією звертайтесь за електронною адресою:  

psy.ntukarazin@gmail.com, або за телефоном 0996283060 / 0681603610 (Анастасія). 



ЗАЯВКА  
для участі  

у Міжнародній молодіжній науково-практичній конференції 
 

«ВЕКТОРИ ПСИХОЛОГІЇ-2018»  
(Харків, 25 квітня 2018 року.) 

 
Прізвище _____________________________________________________________________________  
Ім’я__________________________________________________________________________________  
По-батькові____________________________________________________________________________  
Місце навчання (навчальний заклад, факультет, курс)________________________________________  
______________________________________________________________________________________  
Адреса (з поштовим індексом)____________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________  
Контактні телефони (з кодом населеного пункту) ___________________________________________  
______________________________________________________________________________________  
E-mail:________________________________________________________________________________  
Плануєте виступати (необхідне підкреслити): 


 очна участь



 заочна участь (без виступу).
   
Яку секцію ви обираєте для роботи (обов’язково вказати!): 
 

   загальна психологія;
  
 прикладна психологія.

 
Назва доповіді_________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________ 

 

Дата «___»______________2018 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вимоги до оформлення тез:  
Обсяг тез - до 3 сторінок комп'ютерного набору, друкується кеглем 14 

через 1 інтервал, розмір полів: лівого - 20мм, правого - 10 мм, верхнього і 

нижнього по 20мм. Файл тез записується в редакторі Microsoft Word, 

шрифт - Times New Roman. У тезах не повинні бути таблиці, малюнки і 

схеми, подається список літератури (до 5 джерел, враховуються в 

загальний обсяг тез, оформляється за стандартами ВАК). Мова: 

українська, російська або англійська. 
 
 

 
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ  
 
 
 
Севостьянов П.А. 

Харківський національний університет імені 
В.Н.Каразіна 
Індивідуальний досвід людини як предмет 
психології  

Текст  
Література: 

 
 

 
Оргкомітет не несе відповідальності перед учасниками, які не надіслали 
свої заявки і оргвнесок для участі в конференції вчасно. Просимо 
заздалегідь потурбуватися про квитки до Харкова і в зворотний бік. Після 
отримання заявки учасникам буде надіслано додаткове запрошення.                                        

З повагою, Оргкомітет 
Конференції 


