
РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА 

практичної конференції  

 «Психосоціальний супровід родин воїнів ООС»,  

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна, м. Харків, 

7-8 лютого 2019р. 

 Реєстраційну форму учасника необхідно заповнити та відправити на e-mail: 

psychodep.kh@gmail.com. 

  

APPLICATION FORM 

Practical Conference 

“Psychological and social support of the OUF soldiers’ families” 

of V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine,  

February 7–8, 2019 

To be filled and emailed to: psychodep.kh@gmail.com 

П.І.Б. 

Surname, Name 
 

Установа 

Institution 
 

Країна, місто 

State, city 
 

Посада 

Position 

 

Науковий ступінь та звання 

Scientific degree and rank 
 

Адреса 

Address 

 

Телефон 

Phone 

 

Факс 

Fax 

 

E-mail  

Форма участі в конференції 

(вказати) 

Form of participation (specify 

□ Участь без     

    доповіді 

□ Participation   

    without a report 

□ Усна доповідь 

 

□ Oral report 

□ Стендова  

   доповідь 

□ Workshop report 

Назва усної доповіді 

Title of oral report 
 

Назва стендової доповіді 

Title of workshop report 
 

Час та дата прибуття 

Time and date of arrival 
 

Необхідність бронювання 

номеру у готелі 

Need for hotel reservation 

 

 

 

 

 

 

mailto:psychodep.kh@gmail.com
mailto:psychodep.kh@gmail.com


Правила оформлення тез 

Тези приймаються до друку українською та англійською мовами. Електронний варіант тексту 

тез обсягом до 3 (трьох) повних сторінок зі списком літератури, формату А4, набраних у 

редакторі Microsoft Word з розширенням *doc, *rtf. Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – по 2 см. 

Шрифт тексту – Times New Roman, кегль – 14, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал – 

1,5; не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування. 

Назва файлу тез доповідей повинна мати такий вигляд: Призвище, імя, по батькові (автора), 

назва тез.  

 

Структура тексту доповіді: 

УДК: 371.124:53 (тут взято довільно). 

Прізвище, ім’я та по-батькові 

Місце роботи чи навчання 

ТЕМА ДОПОВІДІ (по центру) 

Анотація: (мовою доповіді, російською та англійською мовами) у формі реферату, який 

містить не менше 50 слів).  

Ключові слова: (5-10 слів після кожної анотації). Розміщення тексту по ширині 

сторінки; ключові слова не мають повторювати назву статті. 

Текс тез-доповіді 

Текст доповіді з посиланнями, наприклад, [1] або [2, с.34] на використані джерела.  

Якщо у тексті тез були використані посилання на джерела, список використаних джерел 

розміщується наприкінці тексту, згідно зі встановленими вимогами.  

 


