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Більше інформації: 

28-й Міжнародний конгрес 
індивідуальної психології  

(Онлайн) 

“ВИКЛИКИ У 
ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ: 

ЗЦІЛЕННЯ ТА РІСТ “ 
 

28-й конгрес Міжнародної асоціації 

індивідуальної психології надасть можливість 

пізнати вічну мудрість індивідуальної психології 

Альфреда Адлера та її підходу до розуміння 

людської природи та обговорити рішення, які він 

може запропонувати для зцілення нових 

психопатологій у сучасному суспільстві. 

Здатність «бачити очима іншого, чути вухами 
іншого та відчувати серцем іншого» є мірою його 
здоров’я та оптимізму як основи адлеріанського 
підходу. 

Хостинг: 

Українська асоціація індивідуальної 

психології , від імені Міжнародної асоціації 

індивідуальної психології (IAIP). 

Дати:  

Асамблея делегатів (онлайн): 10 липня 2021.   

Конгрес (онлайн): 11-14 липня 2021. 

Мови конгресу:  

Англійська, українська 

Реєстрація: 

https://2event.com/en/events/1855947  - будь 

ласка, зареєструйтесь тут до 30 квітня 2021 

року, щоб отримати знижку на ранню 

реєстрацію. Прошу  звернути увагу, що всі 

затверджені доповідачі повинні 

зареєструватися у Конгресі так само, як і всі 

інші учасники, та завершити її до початку 

терміну, щоб бути включеними в програму 

Конгресу. З питаннями щодо реєстрації 

прохання надсилати листи на електронну 

адресу congress2021ip@gmail.com 

 

Розклад Конгресу: 

Кожен день Конгресу триватиме 4 години. 

Перші дві години: основні лекції в одній 

віртуальній кімнаті. Другі дві години: 

паралельні презентації у різних віртуальних 

кімнатах. 

Часовий розклад конгресу: 

8,00 a.m. - 12,00 p.m. Eastern Standard Time (US) 

2,00 p.m. - 6,00 p.m. Central European Time (CET) 

3,00 p.m. - 7,00 p.m. Eastern European Time (EET) 

10,00 p.m. - 2,00 a.m. Japan Standard Time (JST) 

Часовий розклад Асамблеї делегатів: 

9,00 a.m. - 11,00 a.m. Eastern Standard Time (US) 

3,00 p.m. - 5,00 p.m. Central European Time (CET) 

4,00 p.m. - 6,00 p.m. Eastern European Time (EET) 

11,00 p.m. - 1,00 a.m. Japan Standard Time (JST) 

Попередня програма Конгресу, яка 

відображатиме всіх доповідачів та теми, буде 

доступною 1 квітня 2021 р. Публікація  на веб-

сайті IAIP https://adler-iaip.net, а також 

усіх товариств та інститутів-членів IAIP. 

 

 

Українська асоціація індивідуальної психології: 

• 19 вересня 2018 року на вимогу ради ІАІР було 

засновано Всеукраїнську асоціацію 

індивідуальної психології. Засновниками є 

Зоряна Кошулинська, Олег Березюк, професор 

Олександр Фільц, Юрій Прохасько, Наталя 

Костюченко, Роксоляна Войтович. 

• Секція індивідуальної психології Альфреда 

Адлера Української спілки психотерапевтів 

(UUAP) була створена в серпні 2001 року. 

• У даний час секція налічує 123 учасника (5 осіб - 

доктори філософії з психології та 1 особа  - доктор 

медичних наук). 

• Секцію очолює Зоряна Кошулинська, 

психотерапевт, психоаналітик, супервізор УСП. 

Головний спеціаліст з лікувально-реабілітаційних 

заходів управління охорони здоров’я Львівської  

області. 

 Віце-президент ВАІП - Олег Березюк. 

https://2event.com/en/events/1855947
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Тривалість доповіді -  до 30 хвилин, додаткові 10 хвилин - для 

обговорення. 

Публікація повинна містити: 

1)Абстракт -  документ MS Word, одинарний інтервал, Times 

New Roman 12, від 250 до 300 слів. 

 В абстракті слід вказати: 

а) заголовок роботи; б) ім’я (на) доповідача (ів) - якщо кілька 

доповідачів, будь ласка, вкажіть основного доповідача, який 

має наукові ступені, професійну ліцензію або сертифікацію 

(якщо є), професійну належність та контактну інформацію для 

всіх доповідачів; 

2) Коротке резюме (CV) для усіх доповідачів. 

 

Для подання пропозиції слід виконати наступні кроки: 

- Надішліть усі документи в одному документі Word (.doc або 

.docx), збереженому як "Ім'я.Прізвище.пропозиція.IAIP2021" 

- Будь ласка, використовуйте форму праворуч як титульну 

сторінку вашої пропозиції (прохання заповнити всю необхідну 

інформацію праворуч). 

-  Подати пропозицію слід до 15 березня (US Central Day Time). 

Пропозиції можна надсилати на e-mail uaip2021@gmail.com 

 

 

Вимоги до публікацій 
“Бути людиною означає 

бути готовим до соціальної 

поведінки” 

Альфред Адлер 

 

Тема Презентації 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

 

Ваше ім'я (імена), науковий ступінь, професійна ліцензія або 

сертифікат__________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

 

Професійні організації  

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

 

Контактна інформація (поштова адреса, номер телефону, адреса 

електронної пошти) лише для основного доповідача 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Вартість участі в конгресі: 

Пакет Ранні пташки 
до 30 квітня 2021р. 

Стандарт 
з 01 травня 2021р. 

Повна вартість участі 120€ 145€ 

Центрально-Східна Європа * 60€ 75€ 

Студенти 30€ 35€ 

* Україна, Болгарія, Румунія, Польща, Словенія, Словаччина, Чехія, Угорщина, Латвія, Литва, Естонія, Росія, Білорусь, Сербія, Хорватія, 
Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Косово, Албанія, Північна Македонія, Молдова. 

Банківські реквізити - EUR (€) 
Company Name                -    UAIP 
Company address             -    Kulparkivska Street, 95, Lviv, 79021, Ukraine 

Bank name                        -    JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE 
Bank SWIFT Code            -    PBANUA2X 
IBAN Code                        -    UA513052990000026007041006865 

Будь ласка, використовуйте цю інформацію про відповідні банки під час здійснення переказу на основний банківський рахунок вище (якщо ця 
інформація буде додана, це пришвидшить трансакцію). Будь ласка, не здійснюйте прямий платіж до відповідних банків нижче): 

Bank name Bank account Bank SWIFT Code 

Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany 400886700401 COBADEFF 

J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY 6231605145 CHASDEFX 

Банкіські реквізити - гривневий рахунок (₴) 

Назва компанії               -     ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦIАЦIЯ IНДИВIДУАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГIЇ 
Адреса компанії             -     вул. Кульпарківська 95, м. Львів, 79021, Україна 

Назва банку                   -     АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ банку 14360570, МФО 305299) 
ЄДРПОУ*                       -      42479798 
IBAN                               -      UA653052990000026003001005695 

 
*для оплати через Privat24 - Створити новий платіж  -> 42479798 (ЄДРПОУ) 

PayPal 

Рахунком PayPal керує Горст Гронер, скарбник IAIP, який перерахує всі платежі на банківський рахунок Оргкомітету у Львові. Якщо ви хочете 

здійснювати свої платежі через PayPal, виконайте наступні два кроки: 

a) Будь ласка, використовуйте цю адресу електронної пошти в рядку дії „надіслати гроші“:                   horst.groener@t-online.de 

b) Будь ласка, використовуйте пробіл для приміток, щоб вказати повне ім’я колеги, який реєструється: (e.g."Mike Muller - registration for IAIP Congress 

2021") 


