
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ» 

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ 
СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ 

 

за участі та підтримки 
 

КРАКІВСЬКА АКАДЕМІЯ імені АНДЖЕЯ ФРИЧА МОДЖЕВСЬКОГО (Польща) 
GLOBAL UNIVERSITY (Італія-США) 

МІЖНАРОДНА ЕКСПЕРТНА АГЕНЦІЯ „КОНСАЛТИНГ І ТРЕНІНГ” 
ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ І СІМ’Ї «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ» 

ЖУРНАЛ „ПСИХОЛОГІЯ СЬОГОДНІ” 

 
Вельмиповажні   колеги! 

 

З А П Р О Ш У Є М О   В А С 

взяти участь у 
 

V-й Міжнародній науково-практичній конференції 
   

”ПРОБЛЕМИ  ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У  ПСИХОЛОГІЇ” 
 

(до 180-річчя з дня народження Вільгельма Вундта) 
   

яка відбудеться  24-25 грудня 2012 року у м. Київ 
 

Напрями роботи: 
 

1. Вільгельм Вундт і становлення світової психологічної науки 
2. Проблема методу в психології: теоретичний та історичний аспекти 
3. Емпіричний фундамент психодіагностики: проблема ефективності тестів 
4. Соціально-психологічний експеримент: антиномії емпіричності та етичності 
5. Перспективи тренінгового методу в психології та соціальній роботі 
6. Проблема ефективності розвивального впливу: можливості та обмеження педагогічних 

технологій 
 

У Конференції візьмуть участь фахівці з України, Польщі, Росії, Італії. 
 

У рамках Конференції буде проведена ТВОРЧО-ПРИКЛАДНА МАЙСТЕРНЯ „Новітні 
методи психологічного дослідження та практичної роботи” 

За матеріалами конференції планується підготовка та видання фахового збірника наукових праць, що 
включений до реєстру ВАК України. Тексти статей обсягом до 15 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  до 20 грудня 2012 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 статті визначається з розрахунку 25 грн. за сторінку, для студентів – 15 грн. за сторінку. Мінімальна 
кількість сторінок для статті – 10. Авторська довідка включає: ПІБ, науковий ступінь, учене звання, місце 
роботи/навчання, контактні телефони, контактна адреса,  е-mail.  

Збірник матеріалів можна буде отримати/придбати під час реєстрації або під час роботи конференції.  

Просимо до 20 грудня 2012 року заявити проведення майстер-класу, тренінгу чи творчої майстерні. 
 

Просимо до 20 грудня 2012 року підтвердити приїзд та потребу у забезпеченні проживання. 
 

Офіційний сайт конференції та Реєстрація: www.conf-ER.psy-today.com.ua 
 

При реєстрації на сайті Конференції тези Вашої доповіді/виступу/повідомлення (200-250 слів) безкоштовно публікуються у 
дайджесті Конференції. 
 

Організаційний внесок у розмірі 125 грн. 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, програма, канцелярське приладдя, технічний супровід, кава-
брейки, участь в демонстраційних заходах. 
 

Інформація (участь, заявки, організаційна допомога):  
за тел.: (044) 360-86-22, (044) 257-20-21, (039) 491-22-65    

 

Запрошуємо до участі та співпраці!  
 

Чекаємо на Вас! 


