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VII ХАРКІВСЬКІ МІЖНАРОДНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ  

«Актуальні проблеми теорії та практики психологічної допомоги» 

 
до 15-річчя факультету психології Харківського національного університету  

імені В. Н. Каразіна, 

до 90-ї річниці з дня народження професора Г. К. Середи 

 

 25-26 листопада  2015  року на  базі  Харківського  національного  
університету імені  В.Н.  Каразіна (61077,  м.  Харків,  пл.  Свободи,  6) відбудуться  

VII Харківські міжнародні психологічні читання. 

 Метою  заходу є  актуалізація  й  поглиблення  наукових  уявлень  та  обмін 

практичним  досвідом  щодо  надання  психологічної  допомоги  в  різних  сферах 

суспільного буття. 
 У рамках  заходу планується  організувати  виступи, дискусії,  провести  майстер- 

класи,  круглі  столи,  вечірні  лекції,  супервізійні  групи  за  участю  провідних 

вітчизняних  та  зарубіжних  вчених,  практичних  психологів,  педагогів,  соціальних 

працівників  і  соціальних  педагогів,  інших  фахівців; визначити  коло  теоретичних  і 

прикладних  проблем,  пов’язаних  із  реалізацією  методів  надання  психологічної 

допомоги в різних життєвих обставинах. 

 Основні напрямки роботи та питання, що пропонуються до обговорення:

 1. Теоретико-методологічні проблеми надання психологічної допомоги. 

 2. Роль і місце психологічної допомоги в умовах освітнього простору. 

 3. Актуальні  питання  психологічного  консультування  та  психотерапії  у 

 кризових ситуаціях. 

 4. Особливості  соціально-психологічної  роботи  з  людьми,  які опинилися  у 

 складних життєвих ситуаціях. 

 5. Підходи та методи формування здорового способу життя.

 

 За  матеріалами  Читань  планується  видання  збірника.  Збірник  тез  можна  буде 

отримати під час реєстрації або під час роботи конференції. 

 Робочі мови: українська, російська, англійська. 
 Заявки  на  участь  у  Читаннях та  тези подаються  в  електронному  варіанті. Для 

цього необхідно  до  19 жовтня 2015  року вислати  на  електронну  адресу 

vengerova.007@mail.ru окремими файлами:

  заявку учасника Читань (Петров А.А._заявка);



 тези (Петров А.А._тези); 

 відскановану квитанцію про оплату вартості публікації тез 

(Петров А.А._оплата). Оплату здійснювати після того, як на Вашу 

електронну адресу надійде відповідь про прийняття тез до друку. 

 

ВИМОГИ І ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

 

Обсяг тез – 3-5 сторінок: 14 шрифт, 1.5 інтервал (текст тез, список 

використаних джерел). 

 

З Р А З О К: 

Н. П. Ткаченко 

кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології,  

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,  

 

Харків, Україна 

ntkach@ukr.net 

 

Технології психологічної допомоги у кризових та екстремальних ситуаціях 

 

Текст тез 

Література 

 

 

 

Вартість публікації тез – 50 грн. за 1 сторінку. Організаційний внесок за участь 

у конференції становить 180 грн. та сплачується при реєстрації. 

Телефон контактної особи: 0632778744 – Венгерова Олена Михайлівна. 

Оплату публікації тез здійснювати після того, як тези будуть прийняті до 

друку та на Вашу електронну адресу прийде лист із підтвердженням. 

Переказ коштів через ПРИВАТБАНК, поповнення рахунку «Публікація 

матеріалів конференції» на картку Венгерової О.М. 4149437852197241. Комісія за 

переказ коштів сплачується автором! Після цього надіслати sms повідомлення 

на номер 0632778744 із текстом: прізвище, ініціали, місто, кількість сторінок, 

загальна сума оплати. Далі відскановану квитанцію про оплату відправити на 

електронну пошту vengerova.007@mail.ru. 
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ЗАЯВКА 

На участь у VII Харківських міжнародних психологічних читаннях 

" Актуальні проблеми теорії та практики психологічної допомоги " 

29-30 жовтня 2015 р. 

1. Прізвище, ім'я, по батькові: _____________________________________________________ 

2. Назва організації: _____________________________________________________________ 

3. Посада:  _____________________________________________________________________ 

4. Науковий ступінь, звання: ______________________________________________________ 

5. Тематичний напрям:  __________________________________________________________ 

6. Тема доповіді: ________________________________________________________________ 

7. Необхідність відправки матеріалів: _____________________________________________ 

(доставку матеріалів конференції оплачує отримувач). 

8. Домашня адреса та індекс для відправки примірника матеріалів Читань: ______________ 

_______________________________________________________________________________ 

9. Контактні телефони: __________________________________________________________ 

10. Е-mail:  ____________________________ 

11. Форма участі: очна ; заочна (публікація тез) . 

 

 

До уваги учасників Читань! 

Після завершення конференції планується видання статей у збірнику «Вісник 

Харківського національного університету. Серія Психологія». Вимоги до 

оформлення статей – на сайті факультету психології Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна http://www-psyhology.univer.kharkov.ua/ 

 

 

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ У ЧИТАННЯХ!!! 

 

http://www-psyhology.univer.kharkov.ua/



