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Інформаційний лист 

14-15 травня 2015 року в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна на 

факультеті психології відбудеться, присвячена 15-річчю факультету, 

 

Міжнародна молодіжна науково-практична конференція 

«Вектори психології-2015» 

 

Для участі в конференції запрошуються студенти, аспіранти, молоді вчені. 

В рамках конференції планується: 

 

14 травня 

Урочисте відкриття Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Вектори 

психології-2015»; 

 Пленарне засідання; 

 Відкрита лекція / майстер-клас 

 Робота секцій 

1. Секція загальної психології 

2. Секція прикладної психології 

 Засідання Круглого столу 

 Підведення підсумків першого дня 

 

15 травня 

 Відкриття 2 дня роботи конференції 

 Проведення ІІ туру Міжвузівського студентського конкурсу наукових робіт зі 

спеціальності психологія (далі Конкурс); 

 Захист робіт учасників ІІ туру Конкурсу; 

 Підведення підсумків Конкурсу та нагородження переможців 

 

Для участі в конференції необхідно: 

1. Заповнити заявку учасника за посиланням http://goo.gl/forms/sddi3GfzDc (реєстрація через 

гугл-форму обов'язкова!) до 3 травня 2015; 

2. Тези доповіді необхідно відправити разом з фото або сканом чека про оплату оргвнеску на 

електронну адресу 

maria.pantukh@gmail.com до 3 травня включно (вимоги до оформлення тез вказані нижче); 

3. Вартість оргвнеску: 

• участь у конференції з отриманням збірника  (учасник отримує друкований збірник, 

програму конференції та сертифікат учасника) - 150 грн. 

• участь, без видачі збірника (електронний варіант збірника висилається на e-mail, видається 

програма та сертифікат учасника) - 120 грн. 

• заочна участь (друкований збірник, програма та сертифікат висилаються поштою) - 120 грн. 

 

mailto:maria.pantukh@gmail.com


Реквізити: 5168757211206588 (Пантюх Марія Анатоліївна), фотографію або скан чека 

про оплату необхідно надіслати разом з тезами за електронною адресою 

maria.pantukh@gmail.com 

 

Програма конференції буде розміщена на офіційному веб-сайті факультету психології 

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

psyhology.univer.kharkov.ua. За більш детальною інформацією звертайтесь за телефоном 063 

157 67 79 Марина. 

 

Вимоги до оформлення тез: 

Обсяг тез - до 3 сторінок комп'ютерного набору, друкується кеглем 14 через 1 інтервал, 

розмір полів: лівого - 20мм, правого - 10мм, 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. Оформлення списку літератури за стандартами 

ВАК. Мова: українська, англійська, російська. 

 

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 та 

оргвнесок для участі в конференції вчасно. Просимо заздалегідь потурбуватися про квитки до 

Харкова та у зворотний бік. Після отримання заявки учасникам буде надіслано додаткове 

запрошення. 

З повагою, Оргкомітет конференції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       Министерство образования и науки Украины 

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 

Факультет психологии 

Студенческое научное общество университета 

Студенческое научное общество факультета психологии 

 

                                                 

Информационное письмо 

14-15 мая 2015 года в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина на факультете 

психологии  пройдет, посвященная 15-летию факультета,  

Международная молодежная научно-практическая конференция  

«Векторы психологии-2015», 

 

Для участия в конференции приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые. 

В рамках конференции планируется: 

 

14 мая 

 Торжественное открытие Международной молодежной научно-практической конференции 

«Векторы психологии-2015»; 

 Пленарное заседание; 

 Открытая лекция/ мастер-класс 

 Работа секций 

1. Секция общей психологии 

2. Секция прикладной психологии 

 Заседание Круглого стола 

 Подведение итогов первого дня 

 

15 мая 

 Открытие 2 дня работы конференции 

 Проведение ІІ тура Межвузовского студенческого конкурса научных работ по специальности 

психология (далее Конкурс); 

 Защита работ участников ІІ тура Конкурса; 

 Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

Для участия в конференции необходимо: 

1. Заполнить заявку участника по ссылке http://goo.gl/forms/sddi3GfzDc (регистрация 

через гугл-форму обязательна!) до 3 мая 2015 г.  

2. Тезисы доклада необходимо отправить вместе с чеком об оплате оргвзноса на 

электронный адрес  
maria.pantukh@gmail.com (обязательные требования к оформлению тезисов указаны ниже)  до 

3 мая включительно; 

3. Стоимость оргвзноса:  

 участие в конференции с выдачей сборника (выдается сборник, программа 

конференции и сертификат участника) – 150 грн. 

 участие, без выдачи сборника (электронный вариант сборника высылается на e-

mail, выдается программа и сертификат участника) – 120 грн. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2Fsddi3GfzDc
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 Заочное участие (печатный сборник, программа и сертификат высылаются 

почтой) – 120 грн. 

 

Реквизиты: 5168757211206588 (Пантюх Мария Анатольевна), фотографию или скан 

чека об оплате необходимо отправить вместе с тезисами по электронному адресу 
maria.pantukh@gmail.com. Оргкомитет конференции не несет ответственности за публикацию 

тезисов без получения подтверждения оплаты. 

 

Программа конференции будет размещена на официальном веб-сайте факультета психологии 

Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина по адресу:                                        

www-psyhology.univer.kharkov.ua. За более детальной информацией обращайтесь по телефону 

063 157 67 79 (Марина). 

 

Требования к оформлению тезисов: 

Объем тезисов - до 3 страниц компьютерного набора, печатается кеглем 14 через 1 интервал, размер 

полей: левого – 20мм, правого – 10мм, верхнего и нижнего по 20мм. Файл тезисов записывается в редакторе 

Microsoft Word, шрифт - Times New Roman. В тезисах не должны быть таблицы, рисунки и схемы, 

указывается список литературы.  Оформление списка литературы по стандартам ВАК. Язык: украинский, 

английский, русский.  

 

Образец оформления тезисов 

Севостьянов П.А. 

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 

Индивидуальный опыт человека как предмет психологии 

Текст 

Литература: 

 

Оргкомитет не несет ответственности перед участниками, которые не прислали свои заявки и оргвзнос 

для участия в конференции вовремя. Просим заранее побеспокоиться о билетах в Харьков и в обратную 

сторону. После получения заявки участникам будет прислано дополнительное приглашение. 

С уважением, Оргкомитет конференции 
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