МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ (Україна-Франція)
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ
ПОЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК (Польща)
ЯГЕЛОНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Польща)
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ОСВІТА: МАЙБУТНЄ»
за участі та підтримки
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ у ПОЛЬЩІ
МІЖНАРОДНА ЕКСПЕРТНА АГЕНЦІЯ „КОНСАЛТИНГ І ТРЕНІНГ”
ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ І СІМ’Ї «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ» (Україна-Франція)
ЖУРНАЛ „ПСИХОЛОГІЯ СЬОГОДНІ»

Вельмиповажні пані та панове!
ЗАПРОШУЄМО ВАС
взяти участь у КРАКІВСЬКОМУ ЕТАПІ
EUROPEAN ACADEMIC ASSEMBLY - 2018
26-28 лютого 2018 року
Місце проведення:
Конгрес-Центр Тинецького Бенедиктинського абатства,
Музей сучасного мистецтва МОСАК
(м. Краків, Польща)

- відкритій Академічній Асамблеї-2018 та її заходах:
І–

26-28. 02. 2018
м. Краків, Польща

Х Міжнародна науково-практична конференція
”ПРОБЛЕМИ ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПСИХОЛОГІЇ,
ПЕДАГОГІЦІ та ГУМАНІТАРНИХ НАУКАХ”
(до 545-річчя від дня народження Міколая Коперніка)
Краківський етап,
яка відбудеться у рамках EUROPEAN ACADEMIC ASSEMBLY - 2018
Місце проведення: Конгрес-центр, Тинецьке Бенедиктинське абатство (Тинець, Краків, Польща)

Напрями роботи та публікацій (умови участі – в інформаційному листі):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Міколай Коперник та його внесок у розвиток системи наук
Філософські, дослідницько-емпіричні та культурологічні аспекти творчості Міколая Коперника
Гуманітарні науки у ХХІ столітті: проблеми емпіричних досліджень
Проблема методу в психології, педагогіці та гуманітарних науках: теоретичний та історичний аспекти
Емпіричний фундамент психодіагностики: проблема ефективності тестів
Соціально-психологічний експеримент: антиномії емпіричності та етичності
Перспективи тренінгового методу в психології та соціальній роботі
Проблема ефективності розвивального впливу: можливості та обмеження педагогічних технологій
Проблеми освіти у сучасному світі: інтеграція, ідентифікація, синтез
У рамках Конференції буде проведена ТВОРЧО-ПРИКЛАДНА МАЙСТЕРНЯ

„Новітні методи досліджень та практичної роботи в гуманітарних науках” та
Open-Space-Session «Інтер-культуральність 3.0»
У Конференції візьмуть участь фахівці з України, Польщі, Росії, Італії, Білорусі, Словаччини, Ізраїлю.

ІІ –
28. 02. 2018
м. Краків, Польща

Всесвітня Академічна Крос-Культурна Лабораторія
«ГУМАНІЗМ – КУЛЬТУРА – СЬОГОДЕННЯ»
Місце проведення: Музей сучасного мистецтва MOCAK (Краків)

Напрями та форми роботи (умови участі – в інформаційному листі):
 Презентаційні та ДИСКУСІЙНІ сесії
 ДЕМОНСТРАЦІЙНІ сесії «Новітні ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ практики»
 OPEN-SPACE-Session: розробка СПІЛЬНИХ дослідницьких і прикладних проектів
У Лабораторії візьмуть участь фахівці з України, Польщі, Росії, Італії, Білорусі, Словаччини, Швеції, Британії, Німеччини, Ізраїлю.

За матеріалами заходів Асамблеї планується підготовка та видання 2-х збірників:
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 20 лютого 2018 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 45 грн. за сторінку. Мінімальна кількість сторінок для статті – 12. Авторська
довідка включає: ПІБ, науковий ступінь, учене звання, місце роботи/навчання, контактні телефони та адреса, е-mail.

2 – міжнародного наукометричного фахового видання (Copernicus International, Biblioteka Narodova (Polska)
завершення нострифікації в SCOPUS). Вимоги щодо оформлення при подачі – ті самі. Додатково: список
використаних джерел окрім оригінального оформлення необхідно подати транслітерацією або – у перекладі
англійською мовою. Вартість публікації – 75 грн. за сторінку.
Заявки на участь, а також тексти статей до міжнародного видання подаються англійською мовою, анотації із
зазначенням назви статті та авторських даних – англійською, українською, російською, польською мовами
(обов’язково) на адресу psytoday@ukr.net до 20 лютого 2018 р. (збірник можна буде отримати під час краківських
заходів) або до 26 лютого 2018 р. (збірник можна буде отримати, починаючи з 15 березня – у київському
представництві Оргкомітету (вул. Голосіївська, 13, оф. 530) чи Укрпоштою, надіславши запит на поштове
відправлення).
Матеріали публікацій, що містять технічний (електронний) переклад, просимо не надсилати.
ПРИ ПОДАННІ МАТЕРІАЛІВ ДО ДРУКУ ПРОСИМО ВКАЗУВАТИ ВИДАННЯ – вітчизняне чи міжнародне (!)
Просимо до 20 лютого 2018 року заявити проведення майстер-класу, тренінгу чи творчої майстерні.
Просимо до 20 лютого 2018 року підтвердити приїзд та потребу у забезпеченні проживання.
Організаційний внесок складає (спеціальні умови для учасників від України): 100 євро (для учасників Краківського
етапу Асамблеї – участь в 1-му конференційному заході), 150 євро (участь у 2-х заходах) та 175 євро (участь у
науково-педагогічному стажуванні). Редакційно-видавничі витрати для публікацій учасників заходів Асамблеї
покриваються Оргкомітетом.
Оплату можна здійснити при реєстрації або - в гривневому еквіваленті за курсом Нацбанку України на момент
здійснення переказу на рахунок: р/р 26002500129540 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.
Важливо: організаційний внесок Краківського етапу – покриває редакційні витрати.
Учасники кожного із заходів отримують міжнародний Сертифікат участі.
Учасники 2-х заходів мають можливість отримання Сертифікату науково-педагогічного стажування
від партнерів Асамблеї (72 або 108 год. – залежно від програми науково-педагогічного стажування)
Для учасників Краківського етапу передбачена часткова грантова підтримка від Благодійного фонду «Освіта:
майбутнє»: екскурсійна програма, концертні заходи, офіційний прийом; від Оргкомітету - Wine-Cheese Party.
ЗАЯВКИ для участі (індивідуальні чи колективні) у заходах Краківського етапу
прийматимуться до 20 лютого 2018 р. включно на адресу: psytoday@ukr.net
Заявки подаються у довільній формі.
У заявці просимо зазначити - у якому заході/заходах АСАМБЛЕЇ Ви плануєте взяти участь.
Установи, вищі навчальні заклади, школи, громадські організації, які планують зробити презентації своїх установ у
межах Асамблеї та хотіли би бути включеними до консульського пулу організацій-партнерів (Україна – Польща),
просимо надіслати запит на електронну адресу psytoday@ukr.net, після чого вам буде надіслана спеціальна
реєстраційна форма для установ.
Учасників, які потребують ВІЗОВОЇ ПІДТРИМКИ, просимо подати заявки до 10 лютого 2018 р. включно.
Інформація (участь, заявки, організаційна допомога):
(044) 360-86-22, (044) 257-20-21, (094) 925-56-22, (067) 196-28-14
Якщо Ви не бажаєте отримувати наші повідомлення, просимо повідомити про це на адресу psytoday.ukr.net

Запрошуємо до участі та співпраці!
ЧЕКАЄМО НА ВАС!
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