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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

Шановні науковці, аспіранти, магістранти, здобувачі! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції «Актуальні проблеми теоретичної та консультативної 

психології», яка відбудеться 14-15 червня 2017 р на базі факультету психології 
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

 
Напрямки роботи Інтернет-конференції: 

1. Сучасні проблеми розвитку та формування особистості на різних етапах 

онтогенезу. 
2. Особливості соціальних взаємодій та спілкування людей у сучасному крос-

культурному просторі. 
3. Наукові концепції та інноваційні психотехнології в професійній діяльності 

психолога-консультанта. 
4. Аксіологічні аспекти професійної діяльності психологів різних спеціалізацій.  

5. Специфіка надання консультативної допомоги та психологічна реабілітація 
військовослужбовців та внутрішньо переселених особистостей із зони АТО. 

6. Інноваційні психотехнології професійної підготовки майбутніх психологів.  
    
Надіслані матеріали будуть опубліковані у фаховому виданні з психологічних 

наук «Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні 
науки», що входить до переліку, затвердженого ВАК України (Постанова Президії 
ВАК  України №3-05/7 від 30.06.2004).  

 
 
Для участі у роботі Інтернет-конференції Вам необхідно надіслати до 15 травня 

2017 року на адресу psychology2011@ukr.net : 
- заявку на участь у конференції за нижче вказаним зразком; 

- матеріали статті оформленої відповідно до вимог поданих нижче; 
- рецензію наукового керівника на статтю (для аспірантів та здобувачів) 

- відскановану квитанцію про сплату публікації статті та оргвнеску. 
У назві кожного файлу обов’язкового вказувати прізвище (наприклад: 

заявка_Іванов, рецензія_Іванов, стаття_Іванов, оплата_Іванов). 
 

Організаційний внесок за участь у конференції становить 120 грн. У цю вартість 
входить друк програм конференції, пересилання програми та збірника статей за 

вказаною адресою, адміністрування веб-сторінки конференції, банківські комісії  та 
організаційні витрати. Вартість публікації однієї сторінки авторського тексту в 
збірнику наукових статей –  40 грн. 
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Оплату організаційного внеску та за публікацію статі можна перерахувати на картку 

Приватбанку (4731185612607918 Антонова Анна Анатоліївна)  

Адреса оргкомітету:  
Кафедра теоретичної та консультативної психології,  
вул. Саратовська 20, к. 213,  
м. Київ, індекс 04111 
Контактні особи: 
- Ляшенко Олексій Андрійович, кандидат психологічних наук, ст. викладач 

кафедри теоретичної та консультативної психології – 063 415 02 03;  
- Антонова Анна, лаборант кафедри теоретичної та консультативної 

психології – 063 195 1112, 095 926 9821. 
e-mail: psychology2011@ukr.net  
 

 
 

Заявка на участь у ІІ Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції 
«Актуальні проблеми теоретичної та консультативної психології» 

 
П.І.Б  
Посада та місце роботи 
(навчання) 

 

Науковий ступінь, вчене 
звання 

 

Контактний номер телефону  
Адреса для відправлення 
матеріалів конференції  
(з індексом) 

 

E-mail   
Секція конференції  
Назва статті   
 
 

 
 

 

mailto:psychology2011@ukr.net

