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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

 

 Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IІ Всеукраїнської інтернет (онлайн) 

конференції «Науково-прикладні аспекти сучасної психології в ситуації соціальних 

змін», яка відбудеться 21-23 березня 2019 року у Маріупольському державному 

університеті.  

До участі в конференції запрошуються студенти, аспіранти, молоді вчені, науковці. 

 

Напрями роботи конференції: 

1. Теоретико-методологічні аспекти організації життєдіяльності особистості. 

2. Особливості життєдіяльності особистості в контексті сучасних соціальних змін. 

3. Прикладні аспекти професійної діяльності в сучасній психології. 

 

 

Учасникам конференції пропонується: оприлюднення матеріалів у вигляді тез 

доповідей на онлайн-платформі конференції; обговорення актуальних тем в режимі 

онлайн (протягом 21-23 березня); електронна версія збірника матеріалів конференції; 

електронна версія сертифікату учасника конференції.  

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

 

 

 

Для участі в конференції 

просимо на електронну адресу (mgu_prakt_psy@ukr.net) оргкомітету  

до 19 березня надіслати: 

 заявку на участь у конфереції –  назва файлу «Прізвище учасника 

конференції_заявка»; 

 електронний варіант тез у форматі doc. – назва файлу «Прізвище учасника 

конференції_тези»; 

 учасники, які не мають наукового ступеня, надсилають рецензію наукового 

керівника на запропонований до опублікування матеріал або витяг із протоколу 

кафедри з рекомендацією тез до опублікування – назва файлу «Прізвище 

учасника_рецензія»; 

 відскановану електронну копію квитанції про оплату оргвнеску – назва файлу 

«Прізвище учасника конференції_оргвнесок»; 

 

Вартість участі у конференції становить 60 грн.  

 

mailto:mgu_prakt_psy@ukr.net


Кошти слід переказувати: 

Банківські реквізити Маріупольського державного університету: Оплата за участь в 

наукових заходах.  

Розрахунковий рахунок: № 31 25 42 34 10 82 03 

Банк: ДКСУ м. Київ  

МФО: 820172 

ЗКПО: 26593428 

В тексті обов’язково вказати:  

- прізвище, ім’я, по батькові; 

- назва конференції або серія Вісника МДУ 

 

 

Правила оформлення тез доповідей та умови їх видання: 

 

1. До друку приймаються тези доповіді однією з робочих мов конференції, обсяг яких 

не перевищує 3-х сторінок, уключаючи рисунки, таблиці і список використаних 

джерел. 

2. Тези доповіді повинні бути підготовлені у форматі А4 за допомогою редактора МS 

Word. Поля – 2 см з усіх сторін, сторінки не нумеруються. 

3. Тези доповіді мають бути оформлені відповідно до таких вимог: 

- прізвище та ініціали автора, установа, місто (шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 

рt, інтервал 1, у лівому верхньому кутку); 

- назва тез (великими літерами, шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, інтервал 1, по 

центру); 

- основний текст (шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, інтервал 1,5; абзац – 1 см); 

- список використаних джерел (шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, інтервал 1,5). 

4. Список використаних джерел наводиться в кінці тексту мовою оригіналу. 

Використані джерела нумеруються відповідно до порядку згадування в тексті. 

Посилання на джерело та сторінки в ньому подаються у квадратних дужках за 

текстом. 

Тези друкуються в авторській редакції.  

Відповідальність за зміст матеріалів покладається на авторів.  

 

 

 

Координатори з питань участі в конференції: 

 

Тищенко Лілія Валеріївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної 

психології Маріупольського державного університету.  

Контактний телефон: 098-073-16-86. 

 

Кулікова Анастасія Олександрівна – старший викладач кафедри практичної психології 

Маріупольського державного університету. 

Контактний телефон: 067-746-99-92. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зразок оформлення тез доповіді: 

 

 

 

Іванова І.І. 

Маріупольський державний університет 

м. Маріуполь 

 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ  

ВИБОРУ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ СУЧАСНОЮ МОЛОДДЮ 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст 

Література: 

 
Заявка на участь у конференції 
(надсилається обов’язково) 

Прізвище_____________________________________________________________________ 

Ім’я__________________________________________________________________________ 

По батькові ___________________________________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання (за наявності)______________________________________ 

Статус (студент, аспірант, здобувач наукового звання, викладач, тощо) ________________ 

Тема доповіді__________________________________________________________________ 

Напрям роботи конференції (достатньо вказати номер напряму: 1, 2 або 3) _____________ 

Повна назва навчального закладу / установи (без скорочень) _________________________ 

Місто________________________________________________________________________ 

Контактний телефон ___________________________________________________________ 

E-mail ________________________________________________________________________ 

 

 


