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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції
«Досвід України та країн Європейського Союзу у вирішенні актуальних проблем
психології в сучасних соціально-політичних умовах».
Конференція проходить в рамках наукових заходів, присвячених 70-річчю
діяльності Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
Конференція відбудеться 11 грудня 2015 року в Інституті психології імені
Г.С.Костюка НАПН України (вул. Паньківська, 2).
Для участі у конференції запрошуються: психологи, педагоги, соціальні працівники,
лікарі, наукові працівники та всі зацікавлені особи. Мова конференції: українська,
англійська, польська, російська.
Основні проблеми, які планується обговорити на конференції:
1.
Актуальні завдання співпраці України і країн Європейського Союзу в психологічному
забезпеченні навчально-виховного процесу в освітніх організаціях різного типу.
2.
Напрями співпраці України і країн Європейського Союзу у дослідженні проблеми
соціалізації молоді та інших вікових груп (політичної, економічної, професійної, гендерної
та ін.).
3.
Стратегії допомоги родині в кризових ситуаціях: досвід співпраці України і країн
Європейського Союзу.
4.
Психологічна допомога постраждалим від військового конфлікту (учасникам бойових
дій, вимушеним переселенцям та ін.): досвід України.
5.
Психологічні особливості реадаптації учасників бойових дій до роботи в різних
організаціях: досвід України.
6.
Технології роботи психологів щодо вирішення актуальних психологічних проблем в
сучасних організаціях та родинах: досвід України і країн Європейського Союзу.
Основні форми роботи на конференції: пленарне засідання, виступи запрошених
фахівців за тематичними напрямами, секційні засідання, майстер-класи.
В роботі конференції запланована участь зарубіжних фахівців (Польща, Франція).
Організаційний внесок: 150 грн., для студентів - 50 гр.
Для участі у конференції потрібно до 20 листопада 2015 року подати до
організаторів конференції (кім. 21, 22, 24) відповідну заявку (Додаток 1) та здійснити оплату
організаційного внеску.
За бажанням учасники конференції можуть подати статті (за додаткову оплату) за
відповідними напрямами до фахового збірника МОН України «Актуальні проблеми
психології» / За наук. ред. С.Д.Максименка.
Всім учасникам конференції буде видано сертифікат.
Учасникам конференції буде надано інформацію про можливості підвищення
кваліфікації (міжнародне стажування) в наукових та освітніх установах Польщі.
Місце проведення конференції: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН
України (зал засідань) за адресою: Україна, 01033 м. Київ, вул. Паньківська, 2.
Організатори конференції: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України
(лабораторія соціальної психології; лабораторія навчання імені І.О.Синиці; лабораторія
організаційної психології; лабораторія психодіагностики та науково-психологічної
інформації) та Інститут Науки про Родину та Працю Соціальну (Кафедра здоров’я
публічного) (м. Люблін, Польща).

За додатковою інформацією та подання заявок звертатися за адресою:
м. Київ, вул. Паньківська 2, кім. 21, 22, 24
та за телефонами:
067 740 5165 Наталія Слободяник (кім. 24);
067 777 55 89 Тетяна Мельничук (кім. 21);
050 667 33 44 Оксана Креденцер (кім. 22).

Додаток 1.
ЗАЯВКА
на участь у конференції «Досвід України та країн Європейського Союзу у
вирішенні актуальних проблем психології в сучасних соціально-політичних
умовах».
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