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Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі в роботі
Міжнародної науково-практичної конференції
«ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА ПСИХОТЕРАПІЯ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ»
Конференція відбудеться в Харківському національному університеті імені В. Н.
Каразіна, м. Харків (майдан Свободи 6, північний корпус).
Основні напрями роботи конференції:
- Психотерапія і культура
- Моделі психотерапії (психологічна та медична)
- Філософські аспекти психотерапії
- Актуальний стан теорії та практики психотерапії
- Психотерапевтичні модальності та методи
- Психотерапія соматичних та психосоматичних пацієнтів
- Психотерапія травм (актуальних та інфантильних)
- Психотерапія в сексології
- Психотерапія сім’ї
- Дитяча та підліткова психотерапія
- Психотерапія в геронтології
- Етичні аспекти надання психотерапевтичних послуг
- Психотерапія у вирішення актуальних соціальних проблем
- Діагностика в психотерапії та психологічному консультуванні
До участі в конференції запрошуються: психологи, психотерапевти, сексологи, лікарі,
філософи, культурологи, педагоги та фахівці з інших галузей, які залучені в дану
тематику.
Програмою конференції передбачено:
- доповіді з актуальної проблематики (пленарні, секційні та скайп-доповіді);
- лекції провідних викладачів;
- майстер-класи;
- скайп-зустрічі.
За результатами роботи конференції планується видання збірника тез доповідей та
статей у фаховому журналі «Психологічне консультування і психотерапія».
Програму конференції розміщено на сайті факультету
Форми участі у конференції:
- очна (круглий стіл, доповіді, скайп-доповіді, майстер–класи);
- заочна (публікація тез доповідей або наукових статей).
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
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Для участі у конференції необхідно до 10 жовтня 2019 року надіслати на електронну
адресу оргкомітету (challenges.of.the.present@gmail.com
абоkharchenkoao091284@gmail.com) з поміткою «Конференція»: .
- анкету-заявку (див. додаток А);
- тези доповідей (до 3 повних сторінок), оформлені відповідно до зазначених вимог
конференції, в електронному варіанті (див. додаток Б);
- наукову статтю, оформлену відповідно до вимог видання (надіслати на електронну
адресу наукового збірника).
Або самостійно зареєструватися через гугл-реєстрацію: https://docs.google.com/forms/d/1
UitUv2cpZa_ijpn-PviDjxejNnRdaOarrK480ULyII8/viewform?edit_requested=true
У разі бажання опублікувати наукову статтю у фаховому виданні, потрібно ознайомитися
з правилами оформлення статті та заявки:
«Психологічне консультування і психотерапія» – Барінова Наталія Вікторівна,
електронна адреса: pcpjournal@karazin.ua, тел.: 0506032919.
Тези, зміст та структура, яких не відповідатимуть вказаним вимогам, будуть відхилені
редакційною колегією збірника. Редколегія зберігає за собою право на редагування,
скорочення та відхилення, поданих на конференцію, матеріалів.
Контактна інформація: за додатковою інформацією з питань, що можуть виникати в
учасників конференції, просимо звертатися за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 6,
північний корпус Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна,
факультет психології, кафедра психологічного консультування і психотерапії
e-mail: kpkipt@gmail.com
Контактна особа: Харченко Андрій +38050-973-76-11;
e-mail:kharchenkoao091284@gmail.com.
Запрошуємо усіх, кому дана подія може виявитися цікавою!!!
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