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4. Х Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та 

фахівців у галузі психології «Молодь в сучасній психології. Етнічна самосвідомість 

та міжетнічна взаємодія» 22 листопада 2018 р., м. Суми (член організаційного 

комітету). 

5. V Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових 

умовах та критичних ситуаціях життя» 28 лютого - 01 березня 2019 р., м. Суми (член 

організаційного комітету). 

6. VI Міжнародна науково-практичноа конференція «Особистість у 

кризових умовах та критичних ситуаціях життя» 13-15 лютого 2020 р., м. Суми 

(член організаційного комітету). 



Доповіді на науково-практичних конференціях без публікації 

(підтвердження – програма та сертифікат конференції) 

1. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових 

умовах та критичних ситуаціях життя» 22-23 лютого 2018 р., м. Суми. 

2. IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та 

фахівців в галузі психології «Молодь в сучасній психології. Етнічна самосвідомість 

та міжетнічна взаємодія» 12 квітня 2018 р., м. Суми. 

3. Х Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та 

фахівців у галузі психології «Молодь в сучасній психології. Етнічна самосвідомість 

та міжетнічна взаємодія» 22 листопада 2018 р., м. Суми. 

4. V Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових 

умовах та критичних ситуаціях життя» 28 лютого - 01 березня 2019 р., м. Суми. 

5. 5th International scientific and practical conference “Scientific achievements of 

modern society” 8-10 January 2020, Liverpool, United Kingdom. 

6. 1st International scientific and practical conference “Eurasian scientific congress” 

27-28 January 2020,  Barcelona, Spain.  

7. 2nd International scientific and practical conference “Modern  science: problems 

and innovations” 3-5 May 2020, Stockholm, Sweden. 

8. 9th International scientific and practical conference “Topical issues of  the 

development of modern science” 6-8 May 2020, Sofia, Bulgaria. 

9. 9th International scientific and practical conference “Dynamics of the 

development of world science” 13-15 May 2020, Vancouver, Canada. 

10. 5th International scientific and practical conference “Eurasian scientific 

congress” 17-19 May 2020, Barcelona, Spain. 

11. 9th International scientific and practical conference “Perspectives of world 

science and education” 20-22 May 2020, Osaka, Japan. 

12. 3rd International scientific and practical conference. “Innovative development of 

science and education” 24-26 May 2020, Athens, Greece. 

13. 10th International scientific and practical conference “Scientific achievements of 

modern society” 27-29 May 2020, Liverpool, United Kingdom. 


