
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Київський національний торговельно-економічний університет  

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України  
(Лабораторія організаційної та соціальної психології) 

Українська асоціація організаційних психологів та психологів праці 
Університет державної фіскальної служби України  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ  

«ВЕКТОРИ СОЦІАЛЬНОЇ, ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ» 

25 лютого 2022 року 

Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас до участі у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Вектори 

соціальної, організаційної та економічної психології»,  яка відбудеться 25 лютого 2022 року в 
Київському національному торговельно-економічному університеті.  

До участі у конференції запрошуються здобувачі вищої освіти, науковці, викладачі ЗВО, 
практики, працівники державних закладів та органів місцевого самоврядування.  

Мета конференції: висвітлення актуальних питань соціальної, економічної та організаційної 
психології; надання  практичних рекомендацій щодо формування соціально-психологічного благо-

получчя та збереження професійного здоров’я працівників організацій; представлення передових 
технологій подолання кризових станів. 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

 Організаційна психологія та психологія праці  

 Соціальний та економічний виміри психологічного благополуччя особистості 

 Психологічні умови збереження професійного здоров’я працівників організацій  

 Психологічні основи ефективності професійної діяльності та професійний відбір 

 Соціально-психологічні чинники конструювання досвіду особистості 

 Психологічний  супровід особистості в конкурентному  середовищі 

 Соціально-психологічні чинники адаптації та реабілітації особистості в умовах                 

кризового стану суспільства. 

Реєстрація учасників на платформі ZOOM: 9:45. Початок  конференції: 10:00 

Робочі мови: українська, англійська. 

Форма участі: дистанційна (платформа Zoom).  

Ідентифікатор конференції: 846 2015 0719 Код доступу: 111111  

https://us02web.zoom.us/j/84620150719?pwd=SU4xQis4YktsaWs5TU5uclFkT0tNZz09  

Організаційний внесок для участі у конференції: 100 гривень.   

Одноосібні тези докторів наук публікуються - безкоштовно. 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

До 25 січня 2022 року учасникам необхідно надіслати на e-mail: o.voitenko@knute.edu.ua 

наступні документи: 

1. Заявку на участь у конференції за наведеним зразком. 

2. Електронний варіант тез, оформлений відповідно до вимог. 

Назва файлів має відповідати прізвищу автора (наприклад: Петренко М.Ю_Заявка;  

Петренко М.Ю_Тези). У темі листа зазначити «Конференція-2022». 

3. Підтвердження оплати організаційного внеску  

https://us02web.zoom.us/j/84620150719?pwd=SU4xQis4YktsaWs5TU5uclFkT0tNZz09
mailto:o.voitenko@knute.edu.ua


Платіжні реквізити для сплати організаційного внеску: 

02156, м. Київ, вул. Кіото, 19    

Код ЄДРПОУ 01566117  

Державна казначейська служба України    

р/р  UA 218201720313241002201016398    

Код платежу  25010100 (за участь у конференції*)     

Свідоцтво платника ПДВ 100027402    

ІПН 015661126017    

*Вказується назва конференції, прізвище учасника.   

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ  

1. Приймаються до друку тези обсягом від 2 до 5 сторінок формату А4 в електронному      

вигляді, надруковані в текстовому редакторі Microsoft Word, відповідно до вимог: 

2. Поля: ліве – 2,5; нижнє, верхнє, праве – 1,5; інтервал – 1; шрифт – «Times New Roman»; 

кегль – 14. Сторінки не нумеруються. 

3. У правому верхньому куті – індекс УДК, прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий     

ступінь, вчене звання, посада, організація (без скорочень, жирним курсивом, інтервал - 1).       

Далі через 1 інтервал – назву доповіді (великими літерами посередині, виділити жирним).  

3. Список використаних джерел оформлюється відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 та     

надається наприкінці тез у порядку згадування. Посилання наводяться у тексті в квадратних    

дужках [7, с. 26]. 

Відповідальність за зміст і оформлення матеріалів несе автор. Оргкомітет залишає за собою 

право відбору доповідей для публікації. 

ЗРАЗОК 
ЗАЯВКА  НА УЧАСТЬ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Автори (ПІБ повністю) __________________________________________________ 

Назва організації _______________________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання, посада ____________________________________ 

Тема доповіді __________________________________________________________ 

Напрям _______________________________________________________________ 

E-mail _________________________________________________________________ 

Контактний телефон ____________________________________________________ 

Форма участі: 

• виступ на конференції, публікація матеріалів 

• заочна публікація 

Контакти оргкомітету конференції: 
Кафедра психології : https://www.facebook.com/psych.kaf.knute  

Войтенко Олена Василівна: Телефон: +38 (050) 300-87-66 
Ел. адреса: o.voitenko@knute.edu.uа 
  
Шатілова Олександра Сергіївна: Телефон : +38 (095) 806-93-73 

 

Учасники конференції отримають сертифікат участі та збірник тез доповідей конференції 

(в електронному вигляді).  
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