
 

 

 

 

Х-й  МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ  
«СВІТ ПСИХОЛОГІЇ: освіта, наука, інновації» 

Х  INTERNATIONAL FESTIVAL   
“PSYCHOLOGY WORLD: education, science, innovation” 

   

Вельмиповажні колеги! 
   

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” 

  

Запрошують Вас взяти участь у 
 

Х-му Міжнародному фестивалі  

«СВІТ ПСИХОЛОГІЇ: освіта, наука, інновації» 
  

14 – 17 травня 2020 року 
м. Київ (Україна) 

  

Місця 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.  

У роботі форуму візьмуть участь експерти з Польщі, Італії, Німеччини, Росії, Ізраїлю. 
 

  

У ПРОГРАМІ ФЕСТИВАЛЮ: 

                         ІХ Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання за участі відомих психологів і педагогів   
                         з України, Польщі, Франції, Італії 

                   Симпозіум  «ОСВІТНЯ ІННОВАТИКА: тренінг, менторінг, тьюторинг, коучинг у навчальному закладі» 

                        НАВЧАЛЬНО-ДЕМОНСТРАЦІЙНА СЕСІЯ для освітян та науковців «Інноваційні методи викладання,  
                                навчання й менеджменту: новітні світові та європейські практики» (підвищення кваліфікації)  

                            Презентації нових видань з психології, педагогіки, філософії, культурології, гуманітаристики 

                             Церемонія представлення номінантів на фахові відзнаки  України у галузях психології та педагогіки 

                           ВЕСНЯНИЙ ТРЕНІНГ-МАРАФОН: тренінги, майстер-класи, work-shop (и),  авторські демо-студії 

         Спеціалізована книжкова виставка навчальних, наукових та популярних видань з     

                  психології, суспільних наук та інших сфер і людинознавства 

         Презентації міжнародних програм обміну студентів, магістерської підготовки та докторантури у    

                  європейських та світових університетах   

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; 2 – міжнародного 
наукометричного фахового видання (Copernicus, BazНum, GoogleAcademy, Biblioteka Narodova (Polska), 
завершення нострифікації в SCOPUS). Вимоги щодо оформлення при подачі матеріалів – ті самі. Список 
використаних джерел подається в оригіналі, а також транслітерацією або у перекладі на англійську мову 
(детальна інформація щодо публікацій – в інфолисті ІХ Міжнародних Челпанівських психолого-педагогічних 
читань). Електронна форма для реєстрації: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei1ap4WTTdu8-2rEwCxrdEbFlG-0nIIdQuU3fHZu5hsOAniQ/viewform 
Оргвнесок 1-го дня участі – 450 грн. (будь-який із заходів, Сертифікат участі – включено) 

 

Просимо до 10 травня 2020 року підтвердити приїзд та потребу в забезпеченні проживання. 
Заявки щодо участі (індивідуальні або групові) прохання надсилати на  psytoday@ukr.net 

 

УВАГА!  У РАЗІ ПРОДОВЖЕННЯ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ ПОДІЇ ВІДБУДУТЬСЯ У ДИСТАНЦІЙНОМУ ТА ОНЛАЙН ФОРМАТАХ 
 

Інформація (участь, заявки, організаційна допомога): 

(044) 360-86-22,  (044) 257-20-21,  (094) 925-56-22,  (067) 196-28-14 

Чекаємо на Вас! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei1ap4WTTdu8-2rEwCxrdEbFlG-0nIIdQuU3fHZu5hsOAniQ/viewform
mailto:psytoday@ukr.net

