У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЮ «СВІТ ПСИХОЛОГІЇ» (14-17 травня 2020 року)
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ (Україна – Франція)
ПОЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК (Київське представництво)
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ОСВІТА: МАЙБУТНЄ» ПСИХОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Л. Щукіної
ФУНДАЦІЯ ПІДТРИМКИ ПОЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ТА МОВИ ім. НІКОЛЕАЯ 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)
ЖУРНАЛУ „ПСИХОЛОГІЯ СЬОГОДНІ”

Вельмиповажні колеги! Запрошуємо вас до участі у

ІХ Міжнародних Челпанівських психолого-педагогічних читаннях
14-17 травня 2020 року (м. Київ, Україна)
(Конференційно-презентаційні та Фестивальні заходи, Навчально-демонстраційні сесії, Весняний Тренінг-Марафон, Квест-марафон)

Напрями роботи Читань:
1.
2.
3.
4.
5.

Г.І. Челпанов: історичні аспекти становлення психології як самостійної науки
Педагогіка майбутнього: технології плекання довершеної особистості
Психологія ХХІ століття: здобутки та перспективи
Філософія людини, суспільства і культури: виміри третього тисячоліття
Психологічні, педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів освіти в Україні
У рамках Читань відбудеться презентація номінантів та лауреатів Премії імені В.А. Роменця –
фахової відзнаки України у галузі психології і педагогіки

У роботі Читань візьмуть участь фахівці з України, Польщі, Італії, Німеччини, Росії, Ізраїлю
Місце проведення:
Міжнародний конгрес-центр «Український Дім», Виставкова зала (вул. Хрещатик 2, Метро «Майдан Незалежності»)
Бізнес-Конгрес-центр «101 Tower», Конгрес-хол «Київ» (вул. Льва Толстого, 57, Метро «Університет», «Вокзальна»)
Культурно-мистецький комплекс «Співоче поле» (вул. Лаврська, 41)

Початок роботи: 10-00
Початок реєстрації: 9-00
Робочі мови Форуму – українська, англійська, російська, польська.
Традиційно у Програмі:

•

• НАВЧАЛЬНО ДЕМОНСТРАЦІЙНА СЕСІЯ «Інноваційні методи викладання, навчання, менеджменту:
новітні світові практики» (з правом отримання Сертифікату про підвищення кваліфікації) – окремий інфо-лист
ВЕСНЯНИЙ ТРЕНІНГ-МАРАФОН «Навчання – Якість - Моніторинг», що презентуватиме актуальні сучасні напрями
тренінгової та коучингової практики для освітян (Сертифікат участі/навичок) – окремий інфо-лист

За матеріалами Читань планується підготовка та видання:
1 - фахового збірника наукових праць, що включений до реєстру МОН (ВАК) України з педагогічних, психологічних та філософських
наук. Заявки на участь і тексти статей обсягом до 25 сторінок (включаючи авторську довідку, а також анотацію українською, російською
та англійською мовами загальним обсягом до 1,5 тис. знаків) прохання надсилати за адресою: psytoday@ukr.net включно до 8 травня
2020 року. Параметри сторінки: верхнє, нижнє, праве поля – по 2 см.; ліве поле – 3 см; шрифт Times New Roman, 14-й кегль, міжрядковий
інтервал – 1,5. Вартість публікації визначається з розрахунку 60 грн. за сторінку. Мінімальна кількість сторінок для статті – 12. Авторська
довідка подається мовою публікації та англійською мовою і включає: ПІБ, науковий ступінь, учене звання, місце роботи/навчання, посаду,
контактні телефони та адреса, е-mail.

2 – міжнародного наукометричного фахового видання (Copernicus, GoogleAcademy, BazНum, Biblioteka Narodova (Polska), завершення
нострифікації в SCOPUS). Заявки на участь і тексти статей обсягом до 25 сторінок (включаючи авторську довідку, а також анотацію
українською, російською та англійською мовами загальним обсягом до 1,5 тис. знаків) прохання надсилати за адресою:
psytoday@ukr.net включно до 8 травня 2020 року. Параметри сторінки: верхнє, нижнє, праве поля – по 2 см.; ліве поле – 3 см; шрифт Times
New Roman, 14-й кегль, міжрядковий інтервал – 1,5. Вартість публікації визначається з розрахунку 85 грн. за сторінку. Тексти статей до
міжнародного видання подаються однією з робочих мов (бажано – англійською), анотації із зазначенням назви статті та авторських даних –
англійською, українською, російською, польською мовами (обов’язково) на адресу psytoday@ukr.net включно до 8 травня 2020 року.
Редагування/переклад текстів англійською та польською мовами сплачується додаткового (за потребою). Окремо сплачується вартість
друкованого примірника (80 злотих або 20 євро – в гривнях у перерахунку за курсом Нацбанку на момент оплати). Мінімальна кількість сторінок
для статті – 12. Всі матеріали проходять попереднє рецензування, за потребою автори матимуть можливість доопрацювання поданих
матеріалів. Матеріали публікацій, що містять технічний (електронний) переклад, просимо не надсилати.
Збірник матеріалів (комплект чи відповідний том) можна придбати/отримати під час роботи Читань, чи отримати Укрпоштою, надіславши
запит у довільній формі, вказавши поштову адресу фізичної особи та підтвердивши згоду на сплату поштових послуг.

Просимо учасників всіх заходів форуму зареєструватись за посиланнями:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB1As7bLFuedWAVYDjRTBYZbrCtHJ8up4KDvXvWklgjAfhkw/viewform

Просимо до 11 травня 2020 року підтвердити приїзд та потребу в забезпеченні проживання.
Організаційний внесок учасника/автора у розмірі 450 грн. та сплату за вартість статті (відповідно до кількості сторінок) просимо перерахувати на
рахунок: UA803006140000026002500129540 в ПАТ "Креді Агріколь Банк", МФО 300614, ЄДРПОУ 38899465, Східно-Європейський Інститут
Психології (Україна-Франція) (призначення платежу: організація та проведення наукової конференції). Обов’язковим є надсилання квитанції
про сплату (сканована копія) разом із текстом статті/розділу. Організаційний внесок включає: організаційний, технічний, програмний та
редакційний супровід, інформаційний пакет учасника, програму.

Інформація (участь, заявки, організаційна допомога): за тел.: 044-360-86-22, 044-257-20-21, 094-925-56-22, 067-196-28-14

Чекаємо на Вас!

