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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас до участі у роботі 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

«Актуальні проблеми психології розвитку особистості», 

яка відбудеться 14-15 травня 2020 року  
 

Основні напрями роботи конференції: 

1. Особистість у сучасному вимірі: теорія і практика.  

2. Психологічні і педагогічні проблеми розвитку особистості в умовах Нової 

української школи. 

3. Інноваційні технології у підготовці фахівців гуманітарного профілю до 

роботи з дітьми та молоддю. 

4. Психологічна служба в умовах трансформаційних змін. 

5. Вплив медійних ресурсів на якість особистісної взаємодії. 

6. Психологічна безпека особистості. 

7. Техніки роботи психолога з сім’ями. 
 

До участі в конференції запрошуються: науково-педагогічні працівники та 

наукові співробітники, викладачі, аспіранти, докторанти, здобувачі наукових 

ступенів, практичні психологи, вчителі, вихователі, студенти. 

 

Форми роботи конференції: інтернет-доповіді, психологічний форум  

(онлайн майстер-класи, тренінги) 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська  

 

 



Порядок роботи конференції: 
 

14 травня 2020 року ‒ інтернет-доповіді учасників конференції  

(11.00 до 17.00 години) 
 

Учасники конференції отримують програму та сертифікат  

(6 академічних  годин ) 

 

15 травня 2020 року ‒ Психологічний форум із сімейної психології  

(з 10.00 до 19.00 години онлайн майстер-класи від провідних фахівців із 

проблем сімейної психології) 

Сайт форуму: https://sites.google.com/view/forum-family 

Програма майстер-класів за посиланням: 

https://drive.google.com/file/d/1bJawe_AWR36xNJm2ErnGb7vxgj5yozDf/view?u

sp=sharing 
 

 Учасники форуму отримують сертифікат 

(6 академічних годин) 

 

 

Для участі у конференції 14 травня 2020р. необхідно: 
 

1. Зареєструватись до 10 травня 2020 р. за посиланням:  

https://docs.google.com/forms/d/1BwVrowjIHlpfDsmeSXNcNHnc571gn_l8PR1u

5jwefXo/viewform?edit_requested=true 

 

2. Сплатити організаційний внесок у розмірі: 

100 грн. – за програму, публікацію тез, сертифікат. Для студентів – 50 грн. 

Оплата здійснюється на картку Приватбанку. Номер карткового рахунку: 

4149 6054 6602 2126, отримувач – Євченко Ірина Миколаївна – призначення 

платежу – «оргвнесок за участь у конференції». 

Після оплати на електронну пошту 14.05.20@ukr.net з темою «ПІП» 

надіслати: 

 скан-копію/фото-копію/скриншот документа про оплату; 

 тези для публікації у збірнику «Психологічний і педагогічний дискурс: 

наукові записки вчених» (кафедра психології і педагогіки Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова) (вимоги за посиланням: 

https://docs.google.com/document/d/1VcNfbgmRQ5eBGpLxsm53pccpVYFL5Az8F5FR

_aRS3NY/edit ) 

Назва файлу: «Тези_Прізвище» 

 за бажанням: статтю для публікації у журналі «Психологічний часопис» 

Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України (Index Copernicus) 
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(вимоги за посиланням: https://docs.google.com/document/d/1YYudNiFFySo-

B0ey9JWUeeCJLxncWFt_fp5uj-U0ivw/edit ) 

Назва файлу: «Стаття_Прізвище» 

 

Для участі у психологічному форумі з сімейної психології 

15 травня 2020 р. необхідно: 

 
1. Зареєструватися за посиланням: https://forms.gle/FjsHyNBfoT6NWc279 

 

2. Вартість участі у «Психологічному форумі сімейної психології» 

⮚ Для студентів та викладачів НПУ ім. М.П. Драгоманов 

За умови реєстрації до 5.05.2020 – безкоштовно. 

За умови реєстрації після 5.05.2020 – 100 грн. 

⮚ Для всіх бажаючих (не студентів та викладачів НПУ 

імені М. П. Драгоманова) 

За умови реєстрації до 5.05.2020 – 100 грн. 

За умови реєстрації після 5.05.2020 – 300 грн. 

 

Оплата здійснюється на картку Приватбанку. Номер карткового рахунку: 

5457 0822 2108 9035, отримувач Цигель Анна Володимирівна, з позначкою 

«Оргвнесок на проведення Форуму + Прізвище» 

Підтвердження оплати надіслати на номер  +38 (0 67) 863 21 20 

 

Вся інформація про Форум на сайті https://sites.google.com/view/forum-

family 

 

Адреса оргкомітету: м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14, кафедра психології і 

педагогіки , кафедра практичної психології факультету педагогіки і психології 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

 

Контактні особи: 

з приводу публікацій матеріалів: 

професор Марусинець Мар’яна Михайлівна, 

тел.: +38 (0 50) 960 07 05  

з організаційних питань інтернет-конференції: 

доцент Лапченко Інна Олександрівна, 

тел.: +38 (0 98) 966 35 67; 

viber: +38 (0 93) 512 88 60 

доцент Євченко Ірина Миколаївна, 

тел.: +38 (0 66) 811 20 81, 

e-mail: 14.05.20@ukr.net; 

з організаційних питань форуму сімейної психології: 

доцент Зінько Оксана Миколаївна,  

тел.: +38 (0 66) 424 09 73. 
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