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Шановні пані та панове! 
Запрошуємо психологів-практиків та науковців, соціальних працівників, педагогів,       

соціальних педагогів та студентів до активної участі у  
 

Першому науково-практичному форумі 
«ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД НОРМАТИВНОГО ТА 

АНОРМАТИВНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ» 
 

Форум проходитиме 1-2 листопада 2019 року з 10:00 до 18:00 на базі факультету             
психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресами:         
просп. Глушкова 4-Д та 2-А (ст. М. «Виставковий центр»).  

Початок реєстрації учасників – з 9:00 
ДЕНЬ 1. 1 листопада 2019 року 
Реєстрація за адресою: просп. Академіка Глушкова, 4д, корпус факультету         

кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка, фойє 
ДЕНЬ 2. 2 листопада 2019 року 
Реєстрація за адресою: просп. Академіка Глушкова, 2а, корпус факультету         

психології КНУ імені Тараса Шевченка, фойє 
 
Програма Форуму передбачає наукові доповіді, майстер-класи та організацію        

Круглих столів з актуальних проблем психологічного супроводу осіб раннього,         
дошкільного та шкільного віку. 

 
Основні тематичні напрями роботи Форуму: 

1. Нейропсихологія дитячого і підліткового віку 
2. Логопедія: прикладні аспекти роботи з вадами мовлення у дітей 
3. Психокорекція і психотерапія дітей з особливими потребами 
4. Психологічне консультування і терапія дітей та підлітків  
5. Батьківсько-дитячі стосунки: інструменти та прийоми психотерапевтичного впливу  

Тематика Круглих столів: 
1. Методологія діяльності психологічної служби 
2. Підліток в системі освіти 
3. Психосоматика дитячого віку: диференційна діагностика та особливості 

 
Для реєстрації участі заповніть Гугл форму за посиланням        
https://docs.google.com/forms/d/1joXHhgqclPgH3so0Cpm96VGVzJMIm3mDtdmgL5OFR9s/e
dit?edit_requested=true&fbclid=IwAR3kDSLhJm_5bigwtxC_-4gSS4zSRwq0jnPfx-mnGdxAWj
ySSpFcMsGENj8 

https://docs.google.com/forms/d/1joXHhgqclPgH3so0Cpm96VGVzJMIm3mDtdmgL5OFR9s/edit?edit_requested=true&fbclid=IwAR3kDSLhJm_5bigwtxC_-4gSS4zSRwq0jnPfx-mnGdxAWjySSpFcMsGENj8
https://docs.google.com/forms/d/1joXHhgqclPgH3so0Cpm96VGVzJMIm3mDtdmgL5OFR9s/edit?edit_requested=true&fbclid=IwAR3kDSLhJm_5bigwtxC_-4gSS4zSRwq0jnPfx-mnGdxAWjySSpFcMsGENj8
https://docs.google.com/forms/d/1joXHhgqclPgH3so0Cpm96VGVzJMIm3mDtdmgL5OFR9s/edit?edit_requested=true&fbclid=IwAR3kDSLhJm_5bigwtxC_-4gSS4zSRwq0jnPfx-mnGdxAWjySSpFcMsGENj8


та здійсніть оплату оргвнеску. 

Сума організаційного внеску становить: 
 
до 10 жовтня 2019 р. – 500 грн. 

● для членів УАНП, УАПОР – 400 грн. 
після 10 жовтня 2019 р. – 600 грн. 

● для членів УАНП, УАПОР – 500 грн. 
● для студентів та викладачів КНУ імені Тараса Шевченка, психологів         

шкільних та дошкільних державних закладів освіти (за наявності посвідчення         
про відрядження або направлення від установи) – участь безкоштовна! 

 
● для студентів інших ЗВО України – 200 грн. 

 
Організаційний внесок просимо перерахувати на р/рахунок: ПЕЧЕРСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ          

«ПРИВАТБАНК» 

Код 41954640 
Рахунок одержувача 26003052665354 

Код Банка (МФО) 300711 
Найменування одержувача 

ГО УАНП  

Призначення платежу – благодійний внесок 

Рахунок у форматі згідно стандарту IBAN 

UA183007110000026003052665354 

Усі кошти, отримані в якості організаційних внесків, будуть передані на 
лікування та підтримку онкохворих дітей! 

 
Участь у Форумі сертифікується! 

 
Матеріали Форуму будуть опубліковані у вигляді наукових статей та практичних          

рекомендацій. Статті та методичні матеріали приймаються за відповідними е-адресами до          
початку Форуму або під час реєстрації в день відкриття Форуму. Вимоги до оформлення             
та подання наукових статей знаходяться за посиланнями: 

1) фаховий науковий часопис «Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія         
«Психологія» 
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/fonds/visnyk/poshuk.php3?them_key=%CF%F1
%E8%F5%EE%EB%EE%E3%B3%FF&num=1 

Відповідальний редактор – доц. Крайніков Едуард Владиславович, моб. +38 050 191        
4384 

2) фаховий науковий часопис «Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія         
«Соціальна робота» 
http://visnyk.soch.robota.knu.ua/index.php/socialwork/about/submissions 

Відповідальний редактор – доц. Гук Ольга Федорівна, моб. +38 098 567 2914 
3) міжнародний науковий е-журнал «Socialization and Human Development»       

http://www.uaped.com/journal.html 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/fonds/visnyk/poshuk.php3?them_key=%CF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%B3%FF&num=1
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/fonds/visnyk/poshuk.php3?them_key=%CF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%B3%FF&num=1
http://visnyk.soch.robota.knu.ua/index.php/socialwork/about/submissions
http://www.uaped.com/journal.html


Відповідальний редактор – доц. Максимов Микола Володимирович, моб. +38 067 272        
2247 

 
Додаткова інформація з питань реєстрації, подання матеріалів та участі у роботі           

Форуму – за телефонами: 093-9083124, 067-9706264, 095-4319538, 044-5221793. 
 
 

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ У ФОРУМІ! 


