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МОЛОДЬ У ПСИХОЛОГІЇ: 

ЕТНІЧНА САМОСВІДОМІСТЬ ТА МІЖЕТНІЧНА ВЗАЄМОДІЯ 

22-23 квітня 2021 р. 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні колеги! 

 Запрошуємо Вас до участі у науково-практичній конференції «Молодь у психології: 

етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія», яка відбудеться 22-23 квітня 2021 р. на базі 

кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 

Конференція буде проведена у дистанційному форматі із застосуванням платформи для відео 

конференцій ZOOM. Код буде розміщено на сайті кафедри: psy.sspu.edu.ua 

 

Тематичні напрями роботи конференції: 

1. Теоретичні та емпіричні дослідження особистості та груп у психології. 

2. Етнокультурні традиції та цінності – збереження та трансформація. 

3. Психологічні особливості міжетнічної взаємодії у різних соціокультурних умовах. 

4. Соціальна мобільність особистості в поліетнічному та мультикультурному просторі. 
 

Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу секцій, проведення майстер-класів. 
  

https://psy.sspu.edu.ua/
https://psy.sspu.edu.ua/


Для участі у роботі конференції необхідно до 10 квітня 2021 року надіслати електронною 

поштою на Е-mail: kafpsysspu@gmail.com: 

1) заявку на участь у конференції із обов’язковим зазначенням теми доповіді (назва файлу 

– «прізвище автора_zayavka», набрані латинськими літерами, наприклад, 

Zabara_zayavka), зразок заявки додається. 

2) тези (назва файлу – «прізвище автора_tezu», набрані латинськими літерами, наприклад, 

Zabara_tezu); 

3) сплатити організаційний внесок за участь у конференції: 
 

1. Організаційний внесок для студентів 1-4 курсів − 50 грн. (Матеріали конференції в 

електронному форматі: програма (PDF), збірник наукових статей (PDF) та сертифікат (PDF); 

участь у майстер-класах). 

2. Організаційний внесок для магістрів та молодих вчених − 100 грн. (Матеріали 

конференції в електронному форматі: програма (PDF), збірник наукових статей (PDF) та 

сертифікат (PDF); участь у майстер-класах). 

 

Вимоги до оформлення тез: 1) мова – українська, англійська; 2) обсяг публікації − 2-4 

сторінки, заповнення останньої сторінки не менше 75%, редактор Microsoft Word, файл з 

розширенням *doc, *rtf, шрифт Times New Roman Cyr 14, кегль – 14, абзацний відступ – 1,25, 

міжрядковий інтервал – 1,5, поля з усіх сторін – 20 мм; 3) не виставляти примусові переноси, 

не архівувати, не накладати заборону на редагування. 

 

Зразок оформлення тез 

 

Забара Ольга Петрівна 

студентка Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка (м. Суми), 

науковий керівник: к. психол. н. В.В. Івченко 

 

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ В РІЗНИХ КУЛЬТУРАХ СВІТУ 

Текст  

Тексти тез мають бути ретельно перевірені й повністю відредаговані. За зміст тексту та 

наявність помилок несуть відповідальність автори. 

УВАГА! Подані тези до участі у конференції проходять перевірку на антиплагіат. 

 

Оплата здійснюється: 

− на кафедру психології, аудиторія 516., лаборанту; або 

− переказом на банківську картку: 5168 7554 4866 5618 Усик Дмитро Борисович 

 

Електронний варіант матеріалів : тези, заявку та копію квитанції просимо надсилати 

електронним листом на адресу: kafpsysspu@gmail.com 

 

Додаткова інформація для учасників конференції: 

Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, якщо вони не відповідають 

вимогам або тематиці конференції, не пройшли перевірку на антиплагіат, а також за відсутності 

підтвердження оплати. 

За довідками звертатися: 

➢ Кафедра психології (0542) 68-59-60.  

➢ Клевец Юлія Олександрівна +38(066) 33-93-732. 

➢ Пасько Катерина Миколаївна +38(050) 130-68-95. 

 

Щиро запрошуємо Вас до участі в роботі науково-практичної конференції ! 

З повагою, оргкомітет 

  



ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Прізвище, ім’я, по батькові:  

Науковий ступінь, учене звання:  

Ваш статус (студент / магістр / аспірант):  

Повна назва вищого навчального закладу:  

Науковий керівник (ПІБ, науковий ступінь, 

вчене звання): 

 

Країна:  

Контактна адреса: Укрпошта або Нова пошта 

Контактні телефони:  

E-mail:  

Форма участі: очна □ / заочна □ 

Секція конференції:  

Тема доповіді:  

Мультимедійна презентація: ні □ /так □ 

 


