НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Інститут права, психології та інноваційної освіти
Кафедра теоретичної та практичної психології
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА
ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ (УАОППП)
Львівський осередок УАОППП
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г.С. КОСТЮКА НАПН УКРАЇНИ
Лабораторія організаційної та соціальної психології
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Кафедра психології
STAROPOLSKA SZKOLA WYżSZA w Kielcach
ІТ- компанія SoftServe
Шановні колеги !
Запрошуємо взяти участь у І Міжнародній науково-практичній конференції на тему:
«ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙ»
Львів, 23-24 квітня 2020 року
Місце проведення: м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка» Навчальнонауковий Інститут права, психології та інноваційної освіти.
Форми участі: очна (доповідь, участь в обговоренні, тези конференції, сертифікат), заочна (тези
конференції).
Тематичні напрями роботи конференції:
- Психологічні вимоги до благополуччя особистості в сучасному світі;
- Сутність та основні види благополуччя персоналу в організації;
- Діагностика благополуччя персоналу в організації;
- Психологічне забезпечення благополуччя персоналу організацій;
- Сучасні проблеми організаційної та економічної психології;
- Психологічна служба в освітніх організаціях.
Для участі просимо до 23 березня 2020 р. надіслати заявку: прізвище, ім’я, по-батькові автора,
місце праці/навчання, посада, вчений ступінь; номер моб. тел., е-mail, назва секції, тема доповіді,
форма участі, потреба бронювання готелю; для учасників заочної форми участі – адреса для
надсилання збірника усім учасникам конференції очної і заочної форми.
Тези доповіді просимо надіслати до 23 березня 2020 р. на електронну скриньку:
khutinska_viktoria@ukr.net
Регламент: виступ на пленарному засіданні – до 15 хв., доповідь під час роботи секцій – до 10 хв.
Голова оргкомітету конференції Володимир Львович Ортинський, директор Інституту права,
психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», проф., д-р
юрид. наук.
Контактна особа: координатор проекту Сняданко Ірина Ігорівна – доцент, д-р пс. наук., зав.
кафедри теоретичної та практичної психології, тел.: (032) 258-31-02; координатор з організації
Андрушко Ярина Степанівна – доцент кафедри теоретичної та практичної психології, тел.: 097-97962-22.
Вимоги до тез: Microsoft Office Word; кегль шрифту 14 пт., 1 інтервал, обсяг до 2-х стор. (А4); довідка про автора (П.І.П., місце праці або навчання, посада, е-mail); назва секції та тема тез
доповіді (до 10 слів); текст тез доповіді, висновки, дата надсилання тез.
Матеріали друкуватимуться у редакції авторів. Мова тез: українська, англійська, польська.
Збірники тез учасники отримають у день конференції.
Пересилка збірників учасникам заочної форми участі здійснюється через мережу «Нової пошти» за
рахунок автора.

Взірець оформлення заявки:
ЗАЯВКА
учасника I Міжнародної науково-практичної конференції
«Психологічні умови благополуччя персоналу організації», Львів, 23-24 квітня 2020 року
Петренко Вікторія Павлівна, доцент кафедри психології Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка, кандидат психологічних наук,
доцент,
м. Кам’янець-Подільський, Україна.
Моб. тел.: 098-432-67-56. E-mail: pviktoria@gmail.com
Назва секції:
Тема доповіді: «Психотренінгові методи становлення професійної ідентичності
студентської молоді».
Форма участі – очна (доповідь). Потребую бронювання готелю.
Поштова адреса: Отримувач: Петренко Вікторія Павлівна, моб. тел.: 098-432-67-56,
Нова пошта, склад № 10, м. Львів, Україна.

Взірець оформлення тез:

------------------------------------------------Петренко Вікторія Павлівна
доцент кафедри психології Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка,
кандидат психологічних наук, доцент.
E-mail: pviktoria@gmail.com

Психотренінгові методи становлення професійної ідентичності студентської молоді
Формування професійної ідентичності майбутніх педагогів у процесі навчання у ВНЗ
в сучасних умовах вимагає комплексних зусиль...
Висновки. Тренінгові технології – це сучасна методика навчального процесу, яка дає
змогу залучати студентів до творчої співпраці, активізувати набуті ними знання, а також
формувати поведінкові уміння і навички. Ефективне запровадження цієї форми навчання
дає можливість студенту конкретизувати особистісне уявлення про майбутню
педагогічну діяльність та формувати професійну ідентичність.
Тези надіслані 23 березня 2020 р.

