
У РАМКАХ VІ-го МІЖНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЮ «СВІТ ПСИХОЛОГІЇ» (18-22 травня 2016 року) 
 

СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ (Україна – Франція) 
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ 

ПОМОРСЬКА АКАДЕМІЯ у Слупську (Польща) 
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Л. Щукіної 
ФУНДАЦІЯ ПІДТРИМКИ ПОЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ТА МОВИ ім. НІКОЛАЯ РЕЯ (Польща) 

МІЖНАРОДНА ЕКСПЕРТНА АГЕНЦІЯ „КОНСАЛТИНГ І ТРЕНІНГ” 
ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ, 

ЗАХІДНО-УКРАІНСЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР 
ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ І СІМ”Ї «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ» 

за підтримки та участі 
ЯГЕЛОНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (Польща) 

GLOBAL UNIVERSITY (Італія-США) 
ЖУРНАЛУ „ПСИХОЛОГІЯ СЬОГОДНІ” 

  

Вельмиповажні  колеги! 
 

ЗАПРОШУЄМО  ВАС  ДО  УЧАСТІ  У 
 

V  Міжнародних  Челпанівських  
психолого-педагогічних читаннях  

 

18-19 травня 2016 року – конференційно-презентаційні заходи 
20-24 травня 2016 року – демонстраційні сесії,  Весняний Тренінг-марафон,  

авторські демо-студії, фестивальні заходи 

м. Київ, Україна 
 

Напрями роботи Читань: 
1. Г.І. Челпанов: історичні аспекти становлення психології  як самостійної науки 
2. Педагогіка майбутнього: технології плекання довершеної особистості 
3. Психологія ХХІ століття: здобутки та перспективи 
4. Філософія людини, суспільства і культури: виміри третього тисячоліття 
5. Психологічні, педагогічні та організаційні умови запровадження європейських  стандартів 

вищої освіти в Україні 
6. Культурно-історичний потенціал гуманітарних наук: виклики сьогодення 

 

У рамках Читань відбудеться вручення Премії імені В.А. Роменця –  

фахової відзнаки України у галузі психології і педагогіки 
 

У роботі Читань візьмуть участь фахівці з України, Франції, Польщі, Італії, Словаччини 
 

Місце проведення: Конгрес-хол "Кiev" (м. Київ, Україна) 
 

Початок роботи: 10-00                                                              Початок реєстрації: 9-00 
  

За матеріалами Читань планується підготовка та видання вітчизняного та міжнародного збірників наукових праць, що є 
фаховим науковим виданням з педагогічних, психологічних та філософських наук і включений до реєстру ДАК (ВАК) України.  

Тексти статей до вітчизняного видання, включаючи авторську довідку та анотації (із зазначенням ключових слів) 
українською (40-50 слів), російською (40-50 слів) та англійською (125-150 слів) мовами, оформлені відповідно до вимог ДАК 
(ВАК) України,  прохання надсилати за адресою psytoday@ukr.net до 5 травня 2016 року включно; статті за 6-м напрямом 
(«Культурно-історичний потенціал гуманітарних наук: виклики сьогодення») – прийматимуться до 10 травня 2016 року 
включно. Авторські дані відповідно до вимог наукометричних видань обов’язково подаються 3-ма мовами. Списки 
використаних джерел – в оригіналі та транслітерацією.  

Тексти статей до міжнародного видання (англійською мовою, решта вимог – ті самі) прохання надсилати за адресою 
psytoday@ukr.net до 10 травня 2016 р. включно.  

Параметри сторінки: верхнє, нижнє, праве поля – по 2 см.; ліве поле – 3 см; шрифт Times New Roman, 14-й кегль, 
міжрядковий інтервал – 1,5. Нумерація сторінок – внизу, праворуч. Вартість публікації статті визначається з розрахунку 35 грн. 
за сторінку (вітчизняне видання) та 75 грн. за сторінку (міжнародне видання). Мінімальна кількість сторінок для статті – 10 
(вітчизняне) та 12 (міжнародне). Авторська довідка включає: ПІБ, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи (повна 
назва установи, місце знаходження), контактні телефони, контактна адреса,  е-mail. Збірник матеріалів (комплект чи 
відповідний том) можна буде придбати/отримати під час реєстрації або під час роботи Читань, чи отримати поштою, 
заздалегідь надіславши запит у довільній формі, вказавши поштову адресу фізичної особи та підтвердивши згоду на сплату 
поштових послуг. 

Просимо до 12 травня 2016 року підтвердити приїзд, резерв запрошення на Церемонію вручення фахових відзнак та 
потребу в забезпеченні проживання. 

Організаційний внесок у розмірі 250 грн. та сплату за вартість статті (відповідно до кількості сторінок) просимо 
перерахувати на рахунок: 26006037494701 в АТ „УКРСИББАНК” м. Харків,   МФО 351005, код ЄДРПОУ – 33498600, МЕА 
«Консалтинг і Тренінг» (призначення платежу: організація та проведення наукової конференції). Обов’язковим є надсилання 
квитанції про сплату (сканована копія) разом із текстом статті. 

Організаційний внесок включає: інформаційний пакет учасника, програму, канцелярське приладдя, технічний супровід, 
кава-брейки, участь в урочистих заходах.  

 

 

Інформація (участь, заявки, організаційна допомога): за тел.: 044-360-86-22, 044-257-20-21, 094-925-56-22    

Чекаємо на Вас!  


