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НАУКОВИЙ КОМІТЕТ 
 

Максименко Сергій Дмитрович, дійсний член НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор, академік-секретар Відділення психології, 

вікової фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту 

психології імені  Г.С. Костюка НАПН України, Президент ВГО «Товариство 

психологів України» (голова наукового комітету) 

Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-

організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України, Президент Української Асоціації 

організаційних психологів та психологів праці  (співголова наукового 

комітету) 

Копилов Сергій Анатолійович, доктор історичних наук, професор, ректор 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 
(співголова наукового комітету) 

Чепелєва Наталія Василівна, академік НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор, заступник директора з науково-дослідної 

роботи Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

Кокун  Олег Матвійович, член-кореспондент НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор, заступник директора з науково-інноваційної 

роботи Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України  

Конет Іван Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, 
проректор з наукової роботи Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Гуменюк Галина Вадимівна, кандидат психологічних наук, доцент, Вчений 

секретар Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

Креденцер Оксана Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент, 

провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної 

психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, член 

Виконавчої дирекції Української Асоціації організаційних психологів та 

психологів праці 

Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, член Виконавчої 

дирекції Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці 

Співак Віталій Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, декан 
факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка 
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Виконавчої дирекції Української Асоціації організаційних психологів та 
психологів праці  

Креденцер Оксана Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент, 
провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної 
психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, член 
Виконавчої дирекції Української Асоціації організаційних психологів та 
психологів праці 

Куриця Денис Іванович, кандидат психологічних наук, старший викладач 
кафедри загальної та практичної психології, заступник декана з навчальної 
роботи та забезпечення якості вищої освіти факультету корекційної та 
соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 

Ковальчук Олександр Сергійович, науковий співробітник лабораторії 
організаційної та соціальної психології Інституту психології 
імені Г.С. Костюка НАПН України, член Виконавчої дирекції Української 
Асоціації організаційних психологів та психологів праці  

Лагодзінська Валентина Іванівна, кандидат психологічних наук, старший 
науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології 
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, член Виконавчої 
дирекції Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці 

Сич Василь Михайлович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
психології освіти факультету корекційної та соціальної педагогіки і 
психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка 

Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший 
науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології 
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, член Виконавчої 
дирекції Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці 

Толков Олександр Сергійович, кандидат психологічних наук, старший 
викладач кафедри психології освіти факультету корекційної та соціальної 
педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка 
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНГРЕСУ 

 

20.06.19 р. (1-й день)  
10-00 – 11-00 Реєстрація учасників конгресу  
11-00 – 11-30 Відкриття конгресу  
11-30 – 13-30 Пленарне засідання  
13-30 – 15-30 Обідня перерва 
15-30 – 18-00 Секційні засідання  
19-00 – 22-00 Святковий фуршет  

21.06.19 р. (2-й день)  
9-00 – 10-30 Круглий стіл «Організаційна та економічна психологія в 

Україні: досягнення, проблеми, перспективи розвитку в 
міжнародному контексті» 

10-45 – 12-15 Майстер-клас № 1 
Майстер-клас № 2  
Майстер-клас № 3  

12-15 – 13-00 Обідня перерва 
13-00 – 14-30 Майстер-клас № 4 

Майстер-клас № 5 
Майстер-клас № 6 

14-45 – 16-15 Майстер-клас № 7 
Майстер-клас № 8 
Майстер-клас № 9 

16.15 – 18.00 Закриття конгресу 
18.00 – 21.00 Вечірня оглядова екскурсія по м. Кам’янцю-

Подільському 

22.06.19 р. (3-й день)   
9-00 – 10-00 Збори членів УАОППП 

10-00 – 18.00 Екскурсійна автобусна поїздка до м. Чернівці.  
Відвідування Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича. (Факультативно)  

 

 

 
 

База проведення конгресу. Конгрес буде проходити на базі Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Хмельницька 

обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка, 61. 

 

Основні форми роботи на конгресі: пленарне засідання, секції, круглий 

стіл, майстер-класи. На пленарному засіданні передбачаються виступи до 20 

хв., на тематичних сесіях – до 10 хв.  
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20 червня 2019 року 
 

 

 

 

11-00 – 11-30 

ВІДКРИТТЯ КОНГРЕСУ 

 

Вступне слово:  

Максименко Сергій Дмитрович, дійсний член НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор, академік-секретар Відділення психології, 

вікової фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту 

психології імені  Г.С. Костюка НАПН України,  Президент ВГО «Товариство 

психологів України»  

Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-

організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України, завідувачка лабораторії організаційної та 

соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 

Президент Української Асоціації організаційних психологів та психологів 

праці   

Копилов Сергій Анатолійович, доктор історичних наук, професор, ректор 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка  

Конет Іван Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

проректор з наукової роботи Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 

Співак Віталій Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, декан 

факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 

 

11-30 – 13-30 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

  

 

Головуючі: 
Максименко Сергій Дмитрович, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН 

України, директор Інституту психології імені  Г.С. Костюка НАПН України,  Президент ВГО 

«Товариство психологів України»  

Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор, заступник директора з науково-організаційної роботи та 

міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 

завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України, Президент Української Асоціації організаційних 

психологів та психологів праці   

Копилов Сергій Анатолійович, доктор історичних наук, професор, ректор Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка  
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Роль внутрішньоорганізаційного підприємництва в реалізації концепції 

«Нова українська школа» 

С. Д. Максименко, академік НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та 

дефектології НАПН України, директор Інституту психології імені 

Г. С. Костюка НАПН України  

Л. М. Карамушка, член-кореспондент НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та 

соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН 

України 

О. В. Креденцер, кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий 

співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 

психології імені Г. С. Костюка НАПН України 

 

Психологія соціальної напруженості в освітніх організаціях  

Л. М. Карамушка, член-кореспондент НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та 

соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН 

України 

 

Бізнес-асоціації в системі підтримки і розвитку малого підприємництва   

в Україні  

В. М. Биковець, перший віце-президент, генеральний директор Спілки 

підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України 

 

Суб’єктивне благополуччя персоналу освітніх організацій: психолого-

управлінський аспект 

О. І. Бондарчук, доктор психологічних наук, професор, завідувачка кафедри 

психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України 

 

Зміни в організації: проблеми теорії та практики 

П. К. Власов, доктор психологічних наук, директор Інституту прикладної 

психології «Гуманітарний центр»  

 

Зміст, структура, організаційно-психологічні чинники та умови 

формування толерантності освітнього персоналу 

К. В. Терещенко, кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 

психології імені Г. С. Костюка НАПН України 
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15-30 – 18-00 

ТЕМАТИЧНА СЕКЦІЯ № 1 

«ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ» 

 

Керівники тематичної секції № 1: 
Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор, заступник директора з науково-організаційної роботи та 

міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 

завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України, Президент Української Асоціації організаційних 

психологів та психологів праці 

Дуткевич Тетяна Вікторівна, кандидат психологічних наук, професор, завідувачка 

кафедри психології освіти факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Куриця Денис Іванович, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 

загальної та практичної психології, заступник декана з навчальної роботи та забезпечення 

якості вищої освіти факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології 

імені Г. С. Костюка НАПН України, член Виконавчої дирекції Української Асоціації 

організаційних психологів та психологів праці 

 

 

Підсекція 1 «Психологічні особливості діяльності українських 

організацій в умовах соціальної напруженості» 
 

Про можливості використання технології Майндфулнес для зниження 

соціальної напруженості у педагогічних працівників освітніх організацій 

І. В. Заіка, науковий кореспондент лабораторії організаційної психології 

Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України 

 

Оцінка персоналом організаційно-психологічних умов зниження 

напруженості в освітніх організаціях 
Л. М. Карамушка, член-кореспондент НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та 

соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН 

України 

В. І. Лагодзінська, кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 

психології імені Г. С. Костюка НАПН України 

В. М. Івкін, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий 

співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 

психології імені Г. С. Костюка НАПН України 

О. С. Ковальчук, науковий співробітник лабораторії організаційної та 

соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН 

України 



9 

 

Вплив організаційно-функціональних характеристик організації на 

рівень вираженості соціальної напруженості в освітніх організаціях на 

індивідуально-особистісному рівні 

С. Д. Максименко, академік НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та 

дефектології НАПН України, директор Інституту психології імені 

Г. С. Костюка НАПН України  

Л. М. Карамушка, член-кореспондент НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та 

соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН 

України 

О. В. Креденцер, кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий 

співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 

психології імені Г. С. Костюка НАПН України 

К. В. Терещенко, кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 

психології імені Г. С. Костюка НАПН України  

 

 

Підсекція 2 «Психологічні основи управління змінами 

та організаційним розвитком» 

 
Розвиток професійно важливих якостей персоналу закладів вищої освіти 

в умовах змін 

Т. В. Дуткевич, кандидат психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

психології освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка 

О. С. Толков, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 

психології освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка 

 

Роль організаційно-психологічних чинників у підвищенні ефективності 

діяльності промислових підприємств в умовах змін 

А. П. Поплавська, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 

Запорізького національного університету 
 

Вплив конструктів реальності на переговори про організаційний 

розвиток: чому керівники відмовляються від організаційних змін? 

П. К. Власов, доктор психологічних наук, директор Інституту прикладної 

психології «Гуманітарний центр» 

А. А. Кисельова, кандидат філологічних наук, заступник директора 

Інституту прикладної психології «Гуманітарний центр» 
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Підсекція 3 «Психологічні особливості діяльності команд 

в організаціях» 
 

Структура управління професійними командами і підготовка керівників 

на прикладі електротехнічної компанії 

О. Г. Іванова, керівник групи підготовки керівників НВО «Вертикаль» 

(м. Харків) 

Т. Є. Свердленко, менеджер по персоналу НВО «Вертикаль» (м. Харків) 

 

Особливості орієнтації менеджерів освітніх організацій на 

функціонально-рольові позиції в команді як складової інноваційного 

стилю управління 

А. О. Клочко, кандидат педагогічних наук, заступник директора з науково-

навчальної роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти 

 

Лідерський потенціал у командній роботі 

М. В. Ликова, аспірантка Української інженерно-педагогічної академії 

 

Команда і організація: соціально-психологічні аспекти взаємодії 

А. В. Черкаський, кандидат історичних наук, доцент Одеської національної 

академії харчових технологій 
 

 

Підсекція 4 «Психологічні детермінанти розвитку 

організаційної культури» 

 
Психологічні особливості розвитку організаційної культури 

у правоохоронних органах 

Н. І. Баранюк, асистент кафедри теоретичної та практичної психології 

Навчально-наукового інституту права та психології Національного 

університету «Львівська політехніка» 

 

Психологічне здоров’я персоналу в системі цінностей  організаційної 

культури сучасної сервісної організації 

І. Л. Прошукало, аспірант кафедри психології управління ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України 

 

Складові творчої соціалізації особистості в системі організаційної 

культури 

О. В. Сторож, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної 

психології та психотерапії Рівненського державного гуманітарного 

університету 
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Зв’язок інтолерантності до невизначеності освітнього персоналу із силою 

організаційної культури  

Л. М. Карамушка, член-кореспондент НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та 

соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН 

України 

К. В. Терещенко, кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

О. В. Креденцер, кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий 

співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 

психології імені Г. С. Костюка НАПН України 

В. І. Лагодзінська, кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 

психології імені Г. С. Костюка НАПН України 

В. М. Івкін, доцент, кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 

психології імені Г. С. Костюка НАПН України 

О. С. Ковальчук, науковий співробітник лабораторії організаційної та 

соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН 

України 

 

 

Підсекція 5 «Психологічні основи управлінської діяльності 

та лідерства в організації» 

 
Аналіз проблеми лідерства у державному управлінні в контексті 

становлення та розвитку публічної політики 

О. Г. Гуменюк, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

філософії та соціально-гуманітарних наук Хмельницького університету 

управління і права 

 

Критерії ефективності підготовки керівного складу органів охорони 

державного кордону  

В. В. Журавльов, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

психології та морально-психологічного забезпечення Національної академії 

Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького 

 

Ресурсний підхід у стратегічному управлінні підприємства: погляд 

організаційного психолога 

О. В. Іщук, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 

Запорізького національного університету 
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Особливості лідерських якостей керівників структурних підрозділів 

освітніх організацій 

А. І. Куриця, старший викладач Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 

 

Теоретичний аналіз поняття «емоційне лідерство», основні підходи до 

дослідження 

В. В. Лагодзінський, кандидат історичних наук, менеджер ТОВ «Атіс-сервіс 

Україна» 

 

Психологічні особливості діяльності менеджерів в інформаційно-

технологічних організаціях 

І. І. Лепська, аспірантка кафедри теоретичної та практичної психології 

Національного університету «Львівська політехніка» 

 

Емоційний інтелект як чинник ефективної діяльності менеджерів 

фармацевтичної організації 

О. А. Резніков, керівник психологічного центру «Познание» 

 

Лідерська позиція особистості як соціально-психологічний феномен 

В. І. Танасійчук, докторант кафедри психології управління ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України 

 

 

Підсекція 6 «Психологічні проблеми професійної адаптації 

та розвитку професійної компетентності персоналу 

в організації» 

 
Творчість і креативність як важливі риси викладачів  закладів вищої 

освіти 

К. С. Балахтар, аспірантка ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України 

 

Психологічні аспекти розвитку креативності персоналу організації 

В. Є. Виноградова, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри 

психології та педагогіки Таврійського національного університету імені В. І. 

Вернадського 

 

Зміст і структурні компоненти особистісно-професійної компетентності 

педагога 
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А. В. Вознюк, доктор психологічних наук, доцент, завідувачка кафедри 

психології Комунального закладу «Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» 

 

Рівні вираженості перфекціонізму науково-педагогічного персоналу 

вищої школи 

Т. В. Грубі, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної 

психології Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Професійна адаптація як чинник психічного благополуччя державних 

службовців 

Л. Я. Малімон, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та 

соціальної психології і соціології Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки 

 

Програма спецкурсу тренінгу «Психологічні особливості входження 

молодих педагогів в освітнє середовище» 

М. В. Москальов, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 

управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

 

Сучасні підходи до розвитку професійної компетентності педагога 

Г. В. Руда, кандидат психологічних наук, заступник директора з науково-

навчальної роботи та міжнародних відносин ІППОЧО  

 

 

Підсекція 7 «Психологічні проблеми мотивації діяльності 

персоналу організацій» 

 
Мотивація праці: порівняльний аналіз теорій, базованих на потребах, з 

теорією світоглядних рівнів існування К. Грейвза 

С. А. Кононенко, cтарший викладач Національного технічного університету 

України  

 «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

 

Вибір типу та стратегії мотивування і локус контролю майбутнього 

керівника 

С. Ю. Мейтарчан, військовослужбовець ЗСУ, аспірант Університету 

економіки та права «КРОК»  

 

Особливості мотивації працівників на аграрних підприємствах 

Л. А. Осадча, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психолого-

педагогічних дисциплін Уманського національного університету садівництва 
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Основні теоретичні підходи до управління мотивацією професійної 

діяльності педагогів закладів освіти 

Л. В. Пастух, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 

менеджменту та освітніх технологій Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

Інтринсивна робоча мотивація як важлива характеристика персоналу 

фермерських господарств 

В. С. Ульянова, науковий кореспондент лабораторії організаційної та 

соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН 

України 

 

 

Підсекція 8 «Психологічні особливості професійної кар’єри 

та самоактуалізації персоналу в організації» 

 
Професійна кар’єра аспірантів: сутність, етапи та види здійснення 

Т. В. Карамушка, кандидат психологічних наук, асистент кафедри 

соціальної роботи Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка 

 

Психологічні особливості смислоутворення у дорослому віці 

Н. А. Кошель, здобувач наукового ступеня кандидата психологічних наук 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

  

Типи державних службовців щодо їхньої професійної самоактуалізації  

Ю. В. Рутина, аспірантка лабораторії організаційної та соціальної психології 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

 

Самореалізація особистості як феномен дослідження в історичній 

ретроспективі 

Н. М. Середяк, аспірантка кафедри психології управління ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України 

 

Феномен «вивченої конструктивності» у процесі особистісного 

самоконструювання персоналу організацій  

Т. М. Соломка, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 

Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та соціальних наук    

Міжрегіональної Академії управління персоналом  
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Підсекція 9 «Психологічні основи формування відданості 

персоналу організації» 
 
Теоретичний аналіз відданості персоналу організації та психологічних 

чинників формування відданості у персоналу медичних закладів  

О. В. Романова, науковий кореспондент лабораторії організаційної та 

соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН 

України 

 

Дослідження зв'язку між відданістю організації та рівнем довіри до неї 

Д. О. Самойленко, науковий кореспондент лабораторії організаційної та 

соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН 

України 

Н. Г. Лебедєва, науковий кореспондент лабораторії організаційної та 

соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН 

України 

 

 

Підсекція 10 «Психологічні основи толерантності, 

міжособистісної взаємодії та управління конфліктами в 

організації» 

 
Задоволеність працею в особливих умовах діяльності як показник 

ефективної міжособистісної взаємодії зимівників українських 

антарктичних експедицій 

Л. М. Бахмутова, аспірантка Інституту психології імені Г. С. Костюка 

НАПН України, науковий співробітник Державної установи «Національний 

антарктичний науковий центр» МОН України 

 

Формування професійної толерантності керівників закладів середньої 

освіти на додипломній і післядипломній стадіях 
О. В. Брюховецька, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри 

психології та особистісного розвитку ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України 

 

Вплив соціально-психологічних чинників на виникнення та перебіг 

міжособистісних конфліктів у студентському середовищі 

Т. В. Чаусова, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

психології та особистісного розвитку НАПН України ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 
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Вплив емоційного інтелекту керівника на перебіг 

внутрішньоособистісного конфлікту підлеглого  

С. А. Чистяков, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та 

морально-психологічного забезпечення Національної академії державної 

прикордонної служби України 

 

Соціальна підтримка в організації як фактор забезпечення балансу 

«робота-життя» персоналу 

О. Ю. Якупова, аспірантка кафедри психології Запорізького національного 

університету 

 

 

Підсекція 11 «Психологічні особливості гендерної взаємодії 

в організації» 
 

Психологія жінок різного соціального статусу 

А. М. Литвинчук, директор Громадської організації "Pink Time - Time for 

You" 

 

Особливості взаємозв’язку гендерної приналежності та стресостійкості   

у студентів-магістрантів 

Л. А. Онуфрієва, кандидат психологічних наук, професор кафедри, 

завідувачка кафедри загальної та практичної психології Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Д. І. Куриця, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 

загальної та практичної психології, заступник декана з навчальної роботи та 

забезпечення якості вищої освіти факультету корекційної та соціальної 

педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка. 

 

Вплив гендерних стереотипів у сучасному суспільстві 

Д. І. Чемеринська, приватний підприємець 

 

Жінки після п’ятдесяти: проблеми та можливості на робочому місці 

О. П. Щотка, кандидат психологічних наук, доцент, завідувачка кафедри 

психології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
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Підсекція 12 «Профілактика та подолання професійного стресу 

і синдрому професійного вигорання персоналу в організації» 

 
Чинники професійного вигорання державних службовців законодавчого 

органу влади 

С. В. Арефнія, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 

Міжрегіональної академії управління персоналом 

 

Роль емоційного інтелекту в подоланні емоційного стресу кар’єрних 

радників Державної служби зайнятості України 

Я. І. Дубяга, аспірантка кафедри психології Інституту підготовки кадрів 

Державної служби зайнятості України 

 

Зв’язок між рівнем професійного вигорання у персоналу Оперативно-

рятувальної служби ДСНС України та особистісними характеристиками 

рятувальників 

Ю. М. Ковровський, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

державної служби, управління та навчання за міжнародними проектами 

Інституту державного управління у сфері цивільного захисту 

 

Профілактика емоційного вигорання в освітньому середовищі 

С. В. Куриця, керівник методичного об'єднання соціальних педагогів 

навчальних закладів 

 

Проблема емоційного вигорання фахівців соціономічних професій 

C. В. Мітіна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

психології та педагогіки Навчально-наукового гуманітарного інституту 

Таврійського національного університету імені І. В. Вернадського 

 

Просоціальні копінг-стратегії членів релігійних спільнот 

Д. Д. Отич, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та 

соціальної психології та психотерапії факультету психології Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

 

Зв’язок вираженості професійного стресу з організаційно-професійними 

характеристиками керівників загальної середньої освіти 

Ю. С. Снігур, аспірантка лабораторії організаційної та соціальної психології 

Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України 
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Підсекція 13 «Психологічне здоров’я персоналу організацій» 

 
Психологічне здоров’я особистості в контексті адаптаційної компоненти 

її когнітивного стилю  

А. А. Власенко, аспірант кафедри психології управління ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України 

 

Особистісний потенціал педагогічних працівників як чинник їхнього 

психологічного здоров’я 

О. О. Горова, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри 

психології управління Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України 

А. С. Москальова, кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри 

психології управління Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України 

О. А. Прокопенко, старший викладач кафедри психології управління 

Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України 

 

Регіональна програма психологічної підготовки менеджерів освітніх 

організацій до забезпечення психологічного здоров’я 

Л. М. Карамушка, доктор психологічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, завідувачка лабораторії організаційної та 

соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН 

України 

А. М. Шевченко, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту освіти Комунального навчального закладу 

Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних кадрів» 

 

Креативність як важлива детермінанта забезпечення психологічного 

здоров’я особистості: теоретичний аналіз проблеми 

В. І. Лагодзінська, кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 

психології імені Г. С. Костюка НАПН України  

 

Особливості уявлень про здоров’я залежно від психічних станів людини 

А. Г. Скок, кандидат психологічних наук, доцент, декан психолого-

педагогічного факультету  Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка 
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Компоненти здоров’язбережувальної компетентності менеджерів 

освітніх організацій 

А. М. Шевченко, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту освіти Комунального навчального закладу 

Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних кадрів» 

 

 

Підсекція 14 «Суб’єктивне благополуччя персоналу 

організацій» 

 
Суб’ктивне благополуччя особистості як психологічна проблема 

О. А. Нашиба, аспірант ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України 

 

Професійне суб’єктивне благополуччя персоналу освітніх організацій: 

психологічна сутність та структура 

Н. І. Пінчук, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України 

С. В. Казакова, старший викладач кафедри психології управління ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України 

О. І. Пінчук, студентка Київського національного торговельно-економічного 

університету 

 

Ціннісно-смислова сфера особистості як чинник суб’єктивного 

благополуччя персоналу освітніх організацій 

І. В. Пустовалов, директор Зазимського ЗЗСО Броварського р-ну Київської 

обл., доцент кафедри психології управління Центрального інституту 

післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

 

Із досвіду вивчення цінностей як основи благополуччя персоналу 

в кроскультурному розрізі 

Л. В. Романюк, доктор психологічних наук, професор Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського 
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15-00 – 17-00 

ТЕМАТИЧНА СЕКЦІЯ №  2 

«ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ» 

 

 

Керівники тематичної секції № 2: 

 
Креденцер Оксана Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий 

співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України, член Виконавчої дирекції Української Асоціації 

організаційних психологів та психологів праці 

Онуфрієва Ліана Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувачка 

кафедри загальної та практичної психології факультету корекційної та соціальної 

педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка 

Сич Василь Михайлович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 

освіти факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Лагодзінська Валентина Іванівна, кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України 

 

 

Підсекція 1 «Психологічні основи підприємницької діяльності» 
 

Психологічні детермінанти формування мотиваційної готовності 

до діяльності в сфері торгівлі 

О. В. Коновалова, аспірант кафедри психології Київського національного 

торговельно-економічного університету, практичний психолог, викладач 

Торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-

економічного університету 

 

Особливості розвитку підприємницької самоефективності у персоналу 

освітніх організацій 

О. В. Креденцер, кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий 

співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 

психології імені Г. С. Костюка НАПН України 

 

До питання відчуття ризику сучасних підприємців 

С. Г. Яновська, старший викладач Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна 
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Підсекція 2 «Психологічні особливості економічної соціалізації 

особистості» 
 

Дослідження асоціацій сучасного студентства, що пов’язані з багатством 

та його критеріями  

О. В. Винославська, кандидат психологічних наук, професор кафедри 

психології і педагогіки Київського національного університету «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

М. О. Кононець, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології і 

педагогіки Київського національного університету «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 

 

Економічне наставництво як соціалізуюча практика 

Н. М. Дембицька, кандидат психологічних наук, провідний науковий 

співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 

психології імені Г. С. Костюка НАПН України  

 

Сутність економічної культури 

І. К. Зубіашвілі, кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 

психології імені Г. С. Костюка НАПН України 

 

Морально-етичний компонент економічного самовизначення молоді 

О. В. Лавренко, кандидат філософських наук, доцент, провідний науковий 

співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології  Інституту 

психології  імені Г. С. Костюка НАПН України 

 

Особливості економічної соціалізації дітей дошкільного віку у практиці 

закладів раннього розвитку 

Т. М. Мельничук, кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 

психології імені Г. С. Костюка НАПН України 

 

Вплив програми економіко-психологічного активного навчання на 

розвиток когнітивного компонента економічного самовизначення 

студентської молоді  

В. М. Сич, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології 

освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка 

 

Психологічні особливості економічної соціалізації підлітків і юнаків 

Н. В. Слободяник, кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії навчання ім. І. О. Синиці Інституту психології імені 

Г. С. Костюка НАПН України 



22 

 

Підсекція 3 «Психологія грошей, маркетингу та споживчої 

поведінки» 
 

 

Модель орієнтації на клієнта персоналу комерційних організацій 

Л. М. Карамушка, член-кореспондент НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та 

соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН 

України 

Я. В. Гончаренко, кандидат психологічних наук, науковий кореспондент 

лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології 

імені Г. С. Костюка НАПН України 

 

Комплекс методик для дослідження психологічних чинників споживчої 

поведінки працівників комерційних організацій 

Л. М. Карамушка, член-кореспондент НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та 

соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН 

України 

К. М. Лоленко, аспірантка лабораторії організаційної та соціальної 

психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України 

 

Психологічні особливості суб’єктивного рівня фінансового задоволення 

залежно від типу зайнятості 

О. П. Нікітіна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної 

психології Української інженерно-педагогічної академії  

 

Оцінка персоналом комерційних організацій чинників, які впливають 

на їхнє ставлення до грошей 

О. І. Паршак, науковий кореспондент Інституту психології імені 

Г. С. Костюка НАПН України 

 

Імідж як соціально-психологічна характеристика особистості 

О. А. Семенюк, член Української Асоціації організаційних психологів та 

психологів праці 

 

Теоретичний аналіз поняття «інтернет-реклама»: міждисциплінарний 

підхід  

Н. В. Телегей, асистент кафедри філософії та соціально-гуманітарних 

дисциплін Національної академіі статистики, обліку та аудиту, аспірант 

лабораторії організаційної та соціальної психології  Інституту психології 

імені Г. С. Костюка НАПН України 
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15-00 – 17-00 

ТЕМАТИЧНА СЕКЦІЯ №  3 

«ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ 

ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ» 
 

Керівники тематичної секції № 3: 

 
Івкін Володимир Миколайович, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий 

співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України, член Виконавчої дирекції Української Асоціації 

організаційних психологів та психологів праці  

Співак Віталій Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, декан факультету 

корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 

Толков Олександр Сергійович, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 

психології освіти факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 

 

Підсекція 1 «Діагностична та психолого-консультативна робота 

психологів в організації» 
 

Правові засади надання психологічної допомоги в закладах вищої освіти  

А. Ш. Апішева, старший викладач кафедри психології і педагогіки 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 

 

Соціально-психологічний супровід становлення особистості фахівця 

з соціальної роботи 

В. В. Балахтар, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного університету 

ім. Ю. Федьковича 

 

Ігрове імітаційне моделювання в системі педагогічної освіти 

І. В. Барвінок, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної та 

початкової освіти ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа 

Орлика» 

 

Особливості технологій психологічної допомоги сім’ї в умовах соціальної 

напруженості 
Н. Д. Володарська, кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України 

 

 

http://www.parta.com.ua/university/view/553/
http://www.parta.com.ua/university/view/553/
http://www.parta.com.ua/university/view/553/
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Психодіагностичний інструментарій у роботі  організаційного психолога 

М. Г. Ткалич, доктор психологічних наук, професор кафедри психології 

Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України 

 

Психологічна самодопомога військовослужбовців як необхідна умова 

виходу з бойових стресів 

В. М. Федорчук, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної 

роботи та психології Подільського спеціального навчально-реабілітаційного 

соціально-економічного коледжу 

В. В. Федорчук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та 

управління навчальним закладом Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 

 
 

 

Підсекція 2 «Підготовка персоналу, менеджерів та 

організаційних психологів для психологічного забезпечення 

ефективної діяльності організації» 
 

Тренінг «Формування психологічної готовності керівників освітніх 

організацій до управління в умовах інклюзії» 

С. О. Авдєєва, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 

інклюзивного навчання Запорізького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

 

Аналіз ефективності тренінгу «Психологічна підготовка педагогічних 

працівників до розвитку організаційної культури позашкільних 

навчальних закладів» 

В. А. Баранова, науковий кореспондент лабораторії організаційної та 

соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 

заступник начальника управління освіти і науки Білоцерківської міської ради 

Київської області 

 

Актуальні питання психосоціальної реабілітації хворих з наркотичною 

залежністю (на моделі реабілітаційного центру) 

М. M. Висоцький, аспірант Української інженерно-педагогічної академії  

 

Використання кейс-методу в процесі вивчення дисципліни «Психологія 

управління» 

Т. М. Клибанівська, кандидат психологічних наук, доцент кафедри історії 

України та філософії Вінницького національного аграрного університету 

Н. А. Олійник, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії України 

та філософії Вінницького національного аграрного університету 
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Використання мотиваційного дизайну в електронному навчанні 

працівників організацій 

В. Л. Паньковець, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

соціальної психології факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка 

 

Соціально-психологічна робота з подолання сімейного насилля над 

дітьми 

Л. І. Шпитько, магістр спеціальності «Соціальна робота» Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича  

 

Можливості психологічних ігор у роботі психолога  

О. Р. Щіпановська, кандидат психологічних наук, доцент, заступник 

директора по персоналу ТОВ Грандіс Уніо 
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21 червня 2019 року 
 

 

 

 

9-00 – 10-30 

КРУГЛИЙ СТІЛ  

«Організаційна та економічна психологія в Україні: досягнення, 

проблеми, перспективи розвитку в міжнародному контексті» 

 

Модератори:  
Л. М. Карамушка, член-кореспондент НАПН України, доктор 
психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та 
соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН 
України 
О. В. Креденцер, кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий 
співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 
психології імені Г. С. Костюка НАПН України 

 

 

*** 
10-45 – 12-15 

 

МАЙСТЕР-КЛАС № 1 

«Глибинне інтерв'ю – метод аналізу і корекції задуму організації» 

 
Ведучий: Власов Петро Костянтинович, доктор психологічних наук, 
директор Інституту прикладної психології «Гуманітарний Центр» 

 

 

МАЙСТЕР-КЛАС № 2 

«Психологія управління педагогічними працівниками в освітніх 

округах» 
 
Ведуча: Вознюк Алла Вікторівна, доктор психологічних наук, доцент, 
завідувачка кафедри психології Комунального закладу «Сумський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти» 

 

 

МАЙСТЕР-КЛАС № 3 

«Школа успішного менеджера»: психологічний ресурс в діяльності 

керівників закладів загальної середньої освіти» 
 
Ведуча: Клочко Алла Олексіївна, кандидат педагогічних наук, заступник 
директора з науково-навчальної роботи Білоцерківського інституту 
неперервної професійної освіти 
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*** 
13-00 – 14-30 

 

МАЙСТЕР-КЛАС № 4  

«Професійна кар’єра і психологічне здоров’я особистості: чому і коли 

виникають протиріччя між ними?»  

 

Ведуча: Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН 

України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України, Президент Української Асоціації 

організаційних психологів та психологів праці 

 

 

МАЙСТЕР-КЛАС № 5 

«Прийняття колективних управлінських рішень: ресурси та обмеження»  

 

Ведуча: Креденцер Оксана Валеріївна, кандидат психологічних наук, 

доцент, провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та 

соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 

член Виконавчої дирекції Української Асоціації організаційних психологів та 

психологів праці 

 

МАЙСТЕР-КЛАС № 6 

«Трансформаційні психологічні ігри: презентація, досвід, практика»  

 

Ведуча: Щіпановська Олена Робертівна, кандидат психологічних наук, 

доцент, заступник директора по персоналу ТОВ Грандіс Уніо 

 

 

*** 
14-45 – 16-15 

 

МАЙСТЕР-КЛАС № 7 

«Психологія розвитку креативного мислення та техніки креативності»  

   

Ведуча: Лагодзінська Валентина Іванівна, кандидат психологічних наук, 

старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної 

психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 
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22 червня 2019 року 
 

МАЙСТЕР-КЛАС № 8 

«Семантика впливає інтер'єру: вплив інтер'єру на поведінку 

споживачів» 

 

Ведуча: Кисельова Анна Аркадіївна, кандидат філологічних наук, 

заступник директора Інституту прикладної психології «Гуманітарний Центр» 

 

 

МАЙСТЕР-КЛАС № 9 

«Психологічне забезпечення діяльності зимівників українських 

антарктичних експедицій»  

 

Ведуча: Бахмутова Лариса Миколаївна, науковий співробітник Державної 

установи «Національний антарктичний науковий центр» МОН України, 

аспірантка Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України  

 

 

16-15 – 18-00 

ЗАКРИТТЯ КОНГРЕСУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-00 – 10.00 

ЗБОРИ ЧЛЕНІВ УАОППП 

 

 

10-00 – 18.00 
Екскурсійна автобусна поїздка до м. Чернівці. 

Відвідування  Чернівецького національного університету  

імені Юрія Федьковича. (Факультативно) 


