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Шановні колеги! 

 

Перед Вами – черговий (№ 19) Інформаційний бюлетень Української 

асоціації організаційних психологів та психологів праці (УАОППП).  

Цей номер Інформаційного бюлетеня містить інформацію про діяльність 

Української асоціації організаційних психологів та психологів праці у 2017 році. 

На сторінках бюлетеня Ви знайдете інформацію про наукові події, що 

відбулись в Україні, а саме про ХІІ Міжнародну науково-практичну конференцію 

з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічна 

психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку», яка відбулась 1–3 

червня 2017 року в  м. Харків, про Міжнародну науково-практичну конференцію 

«Стратегія підприємства: підприємницький контекст», що відбулась 16-17 

листопада, 2017 р в ДВНЗ "Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана", про Науково-практичний семінар до 15-річчя 

Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці (УАОППП) 

«Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в 

Україні»  (1 грудня 2017 р., м. Київ). 

Також на сторінках бюлетеня ви можете ознайомитись з інформацією про 

серію науково-практичних семінарів «Технології роботи організаційних 

психологів». 

Окрім того, бюлетень містить інформацію про участь членів УАОППП в 

наукових заходах за кордоном. Зокрема про участь членів УАОППП в 15 

Європейському конгресу з психології (ECP2017) (11-14 липня 2017 р., 

Амстердам, Голандія). 

Бюлетень містить досить корисну в науковому сенсі інформацію щодо 

фахових видань МОН України, що висвітлюють проблеми організаційної та 

економічної психології. 



 

 

5 

 

 

Приємними для всіх будуть слова-привітання членів УАОППП з 

професійними успіхами та досягненнями на спогади про святкування Нового 

2018 року. 

 

З повагою, 

Карамушка Людмила, член-кор. НАПН України, д-р психол. н., проф. - 

головний редактор; Креденцер Оксана, к. психол. н., доцент - заступник 

головного редактора; 

Члени редакційної колегії:  Терещенко Кіра, к. психол. н.; Ковальчук 

Олександр; Лагодзинська Валентина, к.психол. н.;  Івкін Володимир, к. психол. н., 

доцент 

м. Київ, січень 2018  
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2.1. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція з 

організаційної та економічної психології  

«Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння 

регіональному розвитку»  

(1–3 червня 2017 року, м. Харків) 

 
1–3 червня 2017 року в Українській інженерно-педагогічній академії 

(м. Харків) відбулася ХІІ Міжнародна науково-практична конференція з 

організаційної та економічної психології «Організаційна та економічна 

психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку».  

       Організаторами конференції виступили Національна академія 

педагогічних наук України, Інститут психології імені Г.С. Костюка (м. 

Київ), лабораторія організаційної та соціальної психології Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ), Українська 

Асоціація організаційних психологів та психологів праці (м. Київ), Інститут 

прикладної психології «Гуманітарний центр» (м. Харків), Українська 

інженерно-педагогічна академія (м. Харків), Центр організаційної та 

економічної психології (м. Київ). 

 

 
 

Голова наукового комітету конференції – Максименко Сергій Дмитрович, 

академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології 

НАПН України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту 

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

України, Президент ВГО «Товариство психологів України».  Співголови 
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наукового комітету конференції: 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, Коваленко 

Олена Едуардівна, доктор педагогічних наук, професор, ректор Української 

інженерно-педагогічної академії, Власов Петро Костянтинович, кандидат 

психологічних наук, директор Інституту прикладної психології 

«Гуманітарний центр», голова Регіонального осередку Української Асоціації 

організаційних психологів та психологів праці в Харківський області.  

 

 
 

У конференції брали участь очно та заочно понад 100 науковців, 

педагогів, практиків та студентів  з різних регіонів України (Києва, Харкова, 

Кам’янця-Подільського, Львова, Дніпра, Запоріжжя, Сум, Хмельницького, 

Полтави, Луцька тощо), а також із-за кордону (Німеччина та Франція). 

Робота конференції включала такі основні форми: відкриття; 

пленарне засідання, тематичні секції, майстер-класи, заключне засідання. 

На відкритті з вітальним словом виступили Коваленко Олена Едуардівна, 
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доктор педагогічних наук, професор, ректор Української інженерно-

педагогічної академії; 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; Власов Петро 

Костянтинович, кандидат психологічних наук, директор Інституту 

прикладної психології «Гуманітарний центр», голова Регіонального 

осередку Української Асоціації організаційних психологів та психологів 

праці в Харківський області.  

 

 
 

На пленарному засіданні прозвучали такі доповіді: «Соціальна 

напруженість в організації: сутність, підходи до вивчення, основні види та 

вияви»  (Карамушка Л.М., 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), «Задум організації як компенсація 

дефіциту індивідуальних ресурсів підприємця» (Власов П.К., кандидат 

психологічних наук, директор Інституту прикладної психології 

«Гуманітарний центр»), «Травма-фокусована психотерапія і психокорекція» 

(Соколова І.М., доктор психологічних наук, професор, завідувачка кафедри 
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практичної психології Української інженерно-педагогічної академії, та 

Шлей Курт, дитячий та юнацький психотерапевт, професор Академії 

психотерапії (Оффенбург, Німеччина), почесний доктор Української 

інженерно-педагогічної академії), «Баланс «робота – життя» персоналу: що 

може зробити організація для своїх співробітників» (Ткалич М.Г., доктор 

психологічних наук, професор кафедри психології Запорізького 

національного університету), «Психологічна й організаційна культура 

сучасного освітнього закладу» (Горбань Г.О., доктор психологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри педагогіки та практичної психології КВНЗ 

«Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти»), «Когнітивні порушення при бойовому стресі» (Заворотний В.І., 

начальник клініки психіатрії й наркології Військово-медичного клінічного 

центру Північного регіону, провідний психіатр регіону, полковник 

медичної служби), «Управління по цінностях» (Кисельова Г.А., кандидат 

філологічних наук, заступник директора Інституту прикладної психології 

«Гуманітарний центр»).  

 

 
 

У другій частині пленарного засідання відбулася демонстрація відео-

презентацій зарубіжних учасників: «Метод Innergame як метод розкриття 

творчого потенціалу» (доктор Крістіан Майер (Зульцбург, Німеччина) – 

засновник Інституту Внутрішньої Гри (Inner Game Institute) та голова 

Imfluss AG (Штауфан, Німеччина), автор методу Innergame (метод 

внутрішньої гри) як методу розкриття творчого потенціалу, автор книги 

«Свобода внутрішнього Я» (Вид-во «Гуманітарний Центр», Харків, 2015)); 

«Міфологічні архетипи у рекламі і сучасні маркетингові комунікації» 

(Христо Кафтанджиєв, доктор філологічних наук, професор факультету 

журналістики Софійського університету (Софія, Болгарія), автор книги 

«Міфологічні архетипи у рекламній комунікації» (Вид-во «Гуманітарний 
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Центр»,  Харків, 2016)); «Позитивна терапія, долання кризи й 

продуктивність організації» (доктор Ханс Йоахим Функе и Джулія 

Вестерманн (Гамбург, Німеччина), Інститут Позитивної Терапії, автори 

книги «Позитивна психологія для щасливого життя» (Вид-во 

«Гуманітарний Центр», Харків, 2017)). 

Значну увагу на конференції було приділено роботі тематичних 

секцій. Паралельно працювали такі тематичні секції: тематична секція № 1 

«Організаційна психологія», тематична секція № 2 «Економічна 

психологія»,  тематична секція № 3 «Психологічні основи діяльності та 

підготовки фахівців для психологічного забезпечення діяльності 

організації». Керівники тематичної секції № 1 «Організаційна психологія»: 

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; Власов Петро 

Костянтинович, кандидат психологічних наук, директор Інституту 

прикладної психології «Гуманітарний центр», голова Регіонального 

осередку Української Асоціації організаційних психологів та психологів 

праці в Харківський області. Керівниками тематичної секції № 2 

«Економічна психологія» виступили: Креденцер Оксана Валеріївна, 

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; Кисельова Ганна 

Аркадіївна, кандидат філологічних наук, заступник директора Інституту 

прикладної психології «Гуманітарний центр». У ролі керівників тематичної 

секції № 3 «Психологічні основи діяльності та підготовки фахівців для 

психологічного забезпечення діяльності організації» виступили: Соколова 

Ірина Михайлівна, доктор психологічних наук, професор, завідувачка 

кафедри практичної психології Української інженерно-педагогічної 

академії; Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, 

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. 

Під час конференції учасники дістали змогу відвідати різноманітні 

майстер-класи. Всього відбулося 11 майстер-класів, серед яких: майстер-

клас «Управлінське консультування як метод» (Ведучий: Власов Петро 

Костянтинович, кандидат психологічних наук, директор Інституту 

прикладної психології «Гуманітарний центр», голова Регіонального 
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осередку Української Асоціації організаційних психологів та психологів 

праці в Харківський області); майстер-клас «Організаційна культура та 

цінності. Методи аналізу» (Ведуча: Кисельова Ганна Аркадіївна, кандидат 

філологічних наук, заступник директора Інституту прикладної психології 

«Гуманітарний центр»); майстер-клас «Лідерство: сутність, види, форми 

здійснення в умовах соціальної напруженості» (Ведуча: 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); майстер-клас «Формування 

готовності до змін у менеджерів середньої ланки промислового 

підприємства на прикладі роботи Школи кадрового резерву» (Ведуча: 

Поплавська Анжеліка Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології Запорізького національного університету); 

майстер-клас «Розвиток соціальної згуртованості – необхідна умова 

успішної взаємодії всіх учасників освітнього процесу в об’єднаній 

територіальній громаді» (Ведуча: Вознюк Алла Вікторівна, кандидат 

психологічних наук, доцент, завідувачка кафедри психології Комунального 

закладу «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», 

завідувачка науково-дослідної лабораторії з організації роботи опорних 

шкіл, обласний координатор та регіональний тренер Всеукраїнського 

проекту «Розвиток соціальної згуртованості суб’єктів освітнього процесу»); 

майстер-клас «Мотивація досягнення успіху» (Ведуча: Колчигіна Анна 

Валеріївна, практичний психолог, член Харківського обласного відділення 

Всеукраїнської громадської організації «Товариство психологів України», 

кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри практичної 

психології Української інженерно-педагогічної академії); майстер-клас «Я і 

гроші. Який між нами контакт» (Ведуча: Клименко Наталія Геннадіївна, 

психолог, психотерапевт, тренер, орг-консультант. Керівник проекту 

професійної психологічної допомоги «Психолад»); майстер-клас  

«Впровадження політики різноманіття в бізнес-організаціях» (Ведуча: 

Діденко Марина Сергіївна, старший викладач кафедри економіки, 

підприємництва та менеджменту ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України, практичний психолог, тренер); майстер-клас «Техніки 

роботи з травмою» (Ведучі: Рибалко Андрій Іванович, сертифікований 

магістр Української інженерно-педагогічної академії; Соколова Софія 

Михайлівна, сертифікований магістр Української інженерно-педагогічної 

академії); майстер-клас «Психологія фінансового успіху» (Ведуча: Нікітіна 

Оксана Петрівна, практичний психолог, член Харківського обласного 

відділення Всеукраїнської громадської організації «Товариство психологів 
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України», кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної 

психології Української інженерно-педагогічної академії); майстер-клас 

«Когнітивно-поведінкові техніки в розвитку управлінського потенціалу 

особистості» (Ведуча: Сняданко Ірина Ігорівна, кандидат психологічних 

наук, доцент кафедри теоретичної та практичної психології Національного 

університету «Львівська політехніка»). 

Під час закриття конференції було підсумовано результати роботи 

тематичних секцій та майстер-класів, а також намічено плани майбутньої 

співпраці. Серед ухвалених положень постанови конференції: позитивно 

оцінити результати представлених на конференції наукових розробок з 

організаційної та економічної психології, зокрема з проблеми дослідження 

психологічних детермінант розвитку організаційної культури та 

психологічних технологій підготовки персоналу освітніх організацій до 

розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості, 

активізувати співпрацю між науковими та освітніми інституціями з проблем 

організаційної та економічної психології, посилити представлення 

результатів розробки актуальних фундаментальних та прикладних проблем 

з організаційної та економічної психології у вітчизняних і зарубіжних 

наукових виданнях, підтримувати більш тісні контакти з зарубіжними 

фахівцями з організаційної та економічної психології, оперативно реагувати 

на потреби різних категорій фахівців та населення щодо отримання 

психологічної допомоги. 

У рамках культурної програми конференції учасники відвідали 

екскурсію до музею видатного українського філософа, поета і музиканта 

Григорія Сковороди. Музей розташований на території маєтку панів 

Ковалівських, де провів остання дні свого життя Григорій Сковорода.  
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Учасники роз’їхалися з живими спогадами про конференцію та 

прагненням і в подальшому проводити та відвідувати подібні акції.     

У цілому, можна підсумувати, що проведення ХІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології 

«Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння 

регіональному розвитку» дало поштовх осмисленню основних напрямків та 

здобутків розвитку організаційної та економічної психології в Україні, а 

також  сприяло професійній та особистісній самореалізації учасників, 

зародженню нових ідей, встановленню професійних контактів. 

Науковий та організаційний комітети конференції висловлюють 

подяку Національній академії педагогічних наук України, Інституту 

психології імені Г.С. Костюка, Інституту прикладної психології 

«Гуманітарний центр», Українській інженерно-педагогічній академії, 

Українській Асоціації організаційних психологів та психологів праці, 

Центру організаційної та економічної психології, а також усім учасникам за 

організацію та проведення конференції. 

 

Детально з електронною версією програми конференції Ви можете 

ознайомитися на сайті Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України http://www.inpsy.naps.gov.ua та на сайті Української 

Асоціації організаційних психологів та психологів праці 

www.uaoppp.com.ua. 

 

 

Підготовлено: Карамушка Л.М., Терещенко К.В., Креденцер О.В., 

Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С., Івкін В.М., Власов П.К., Соколова І.М., 

Кисельова Г.А. 

 

  

http://www.inpsy.naps.gov.ua/
http://www.uaoppp.com.ua/
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2.2. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія 

підприємства: підприємницький контекст» (16-17 листопада, 

2017 р, ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана») 

 
16-17 листопада 2017 року в ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» відбулась Міжнародна 

науково-практична конференція «Стратегія підприємства: підприємницький 

контекст».  

Співорганізаторами конференції були, зокрема, Інститут психології 

імені Г.С.Костюка НАПН України 

(лабораторія організаційної та соціальної 

психології) та Українська Асоціація 

організаційних психологів та психологів 

праці. 

В роботі конференції прийняли 

безпосередню участь Президент та члени 

Виконавчої Дирекції УАОППП Людмила 

Карамушка, Оксана Креденцер та 

Валентина Лагодзінська. 

Доповідь Людмили Карамушки на 

пленарному засіданні “Професійне 

вигорання у підприємців: рівень 

вираженості та зв”язок з особистісними характеристиками” зроблено 

спільно з випускницею аспірантури Інституту психології імені Г.С. 

Костюка НАПН України канд. психолог. наук. Ганною Гнускіною 

(Мартиновою). Судячи по всьому, тема доповіді зацікавила багатьох, хто 

дотичній до проблеми підприємництва, і може стати далі одним із 

напрямків співпраці економістів, психологів і підприємців, про що і було 

досягнуто певні домовленості. 
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1.1. Науково-практичний семінар до 15-річчя Української 

Асоціації організаційних психологів та психологів праці 

(УАОППП) «Актуальні проблеми розвитку організаційної та 

економічної психології в Україні»  (1 грудня 2017 р., м. Київ) 

 
1 грудня 2017 р. в Інституті психології імені Г.С.Костюка НАПН 

України відбувся науково-практичний семінар, присвячений 15 -річчю 

Української Асоціації організаційних психологів і психологів праці 

(УАОППП).  

 

 
 

З вітальним словом до учасників семінару звернувся директор 

Інституту академік Максименко Сергій Дмитрович, який підкреслив 

важливу роль УАОППП у розвитку організаційної та економічної 

психології в Україні. Різноманітні форми активності УАОППП відзначив 

заступник директора Інституту з науково-інноваційної роботи член-

кореспондент НАПН України 

Кокун Олег Матвійович. Президент 

УАОППП, член-кореспондент 

НАПН України Карамушка 

Людмила Миколаївна висвітлила 

основні напрямки діяльності, 

досягнення та резерви розвитку 

Асоціації, а також подякувала 

дирекції Інституту за підтримку на 

всіх етапах діяльності УАОППП. 
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Протягом семінару було представлено вітання від багатьох державних 

та громадських організацій та від осередків УАОППП. Також було 

презентовано роботу 22 місцевих осередків УАОППП, які об'єднують понад 

200 організаційних психологів в різних регіонах України. 

Важливою частиною семінару було обговорення актуальних завдань 

діяльності УАОППП, перспектив розвитку організаційної та економічної 

психології в Україні. 

Людмила Карамушка подякувала всіх членів УАОППП за активну 

участь в роботі Асоціації.  

Особлива подяка була висловлена членам Виконавчої дирекції 

УАОППП - Оксані Креденцер, Кірі Терещенко, Валентині Лагодзінській, 

Олександру Ковальчуку, та Володимиру Івкіну - за роботу щодо організації 

діяльності та розвитку УАОППП. 

До 15-річчя Асоціації було видано 

брошуру: 

 

Актуальні проблеми розвитку 

організаційної та економічної психології в 

Україні: до 15-річчя Української Асоціації 

організаційних психологів та психологів 

праці (2002-2017 р.р.) / Л. М. Карамушка, 

О. В. Креденцер, К. В. Терещенко, 

В. І. Лагодзінська, О. С. Ковальчук, В. М. 

Івкін. –  К., 2017 р. –  36 с. 

 

 

 
Одним із важливих заходів програми науково-практичного семінару, 

присвяченого 15-річчю Української Асоціації організаційних психологів і 

психологів праці (УАОППП) стала презентація довідника «Кандидатські 

та докторські дисертації, захищені в Україні за спеціальністю 19.00.10 – 

організаційна психологія; економічна психологія (2006-2017 р.р.) / за 

ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К, 2017. – 146 с. 

У довіднику представлено інформацію про кандидатські та докторські 

дисертації, які захищені в Україні за спеціальністю 19.00.10 – організаційна 

психологія; економічна психологія протягом 2006-2017 років в трьох 

спеціалізованих вчених радах в Україні: Спеціалізованій вченій раді 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (К 26.453.02, Д 

26.453.02), Спеціалізованій вченій раді Вищого навчального закладу 

«Університет економіки та права «КРОК» (К 26.130.02) та Спеціалізованій 

вченій раді Київського національного торговельно-економічного 

університету (К 26.055.04). Анотації до кандидатських та докторських 
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дисертацій подано українською, російською та англійською мовами із 

зазначенням наукових керівників та дати захисту.  

Редакційна колегія 

довідника: С. Д. Максименко, 

академік НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор; 

Л. М. Карамушка, член-

кореспондент НАПН України, 

доктор психологічних наук, 

професор; С. М. Лаптєв, 

кандидат економічних наук, 

професор; Н. В. Чепелєва, 

академік НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор; О. М. Кокун, член-кореспондент НАПН 

України, доктор психологічних наук, професор; В. С. Сідак, член-

кореспондент НАПН України, доктор історичних наук, кандидат 

юридичних наук, професор; М. С. Корольчук, доктор психологічних наук, 

професор; І. В. Сингаївська, кандидат психологічних наук, доцент; О. В. 

Креденцер, кандидат психологічних наук, доцент; С. М. Миронець, 

кандидат психологічних наук, доцент; В. М. Івкін, кандидат психологічних 

наук, доцент; К. В. Терещенко, кандидат психологічних наук; В. І. 

Лагодзінська, кандидат психологічних 

наук; О. С. Ковальчук. 

Довідник рекомендовано до друку 

Вченою радою Інституту психології імені 

Г. С. Костюка НАПН України (протокол 

№ 10 від 6 липня 2017 р.), та Вченою 

радою Вищого навчального закладу 

«Університет економіки та права «КРОК» 

(протокол №1 від 28 вересня 2017 р.) 

Довідник розрахований на наукових 

працівників, викладачів вищих навчальних 

закладів, аспірантів, студентів, практичних 

психологів організацій, менеджерів та 

персоналу організацій, всіх, хто цікавиться 

сучасним станом досліджень в сфері 

організаційної та економічної психології. 

Довідник видано за сприяння 

Української Асоціації організаційних 

психологів та психологів праці й Вищого 

навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК». 
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3.1. Науково-практичний семінар 

 «Психолог в організації: напрямки роботи, ролі, проблеми» 
(30 січня 2017 р., м. Київ) 

 
Українською Асоціацією організаційних психологів та психологів 

праці (УАОППП) спільно з лабораторією організаційної та соціальної 

психології Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України 

продовжено серію семінарів з проблеми діяльності психолога в організації. 

30 січня 2017 р. відбувся перший семінар з цього напрямку  на тему 

«Психолог в організації: напрямки роботи, ролі, проблеми». Семінар 

провела Ковальчук Олена Миколаївна, керівник навчальних проектів для 

управлінців компанії «Мeтінвeст», член УАОППП. 

 

 
 

З урахуванням багатого практичного досвіду керівника семінару, було 

визначено основні напрямки психолога в організації, його ролі, проблеми, з 

якими організаційних психолог зустрічається в процесі взаємодії з 

роботодавцями, менеджерами, персоналом, представниками суміжних 

професій. Наголошено необхідність реалізації в діяльності психолога двох 

основних ”векторів” роботи: підвищення організаційної ефективності та 

сприяння благополуччю працівників організації.     
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Відбулося активне обговорення основних напрямків взаємодії 

академічної та практичної організаційної психології. При цьому з 

приємністю можна відзначити, що більшість дисертаційних проектів, 

підготовлених членами УАОППП, та науково-дослідних тем, виконаних в 

лабораторії, було присвячено психологічним проблемам, які є актуальними 

для діяльності сучасних організації (адаптації персоналу, його мотивації, 

здійсненню професійної кар’єри, формуванню відданості організації,  

формуванню організаційної культури, орієнтації організації на клієнта та 

ін.). 

Окрім активної і насиченої інформаційної частини, керівником 

семінару було проведене і практичні вправи, спрямовані, зокрема,  на 

досягнення командного успіху. 
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3.2. Науково-практичний семінар:  

«Коуч та психолог в організації. Завдання, підходи та 
інструменти» (20 лютого 2017 р., м. Київ) 

 
20 лютого 2017 р. лабораторією організаційної та соціальної 

психології Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України спільно з 

Українською Асоціацією організаційних психологів та психологів праці 

(УАОППП) організовано та проведено науково-практичний семінар: "Коуч 

та психолог в організації. Завдання, підходи та інструменти". 

Семінар  провела  Олена Берднікова, старший тренер-консультант 

компанії CBSD/Thunderbird, коуч, член УАОППП.  

Під час роботи семінару були обговорені такі питання:: що спільного і 

відмінного в завданнях і ролі коуча та психолога в організації; які методи і 

технології використовує коуч; які організаційні і етичні принципи 

діяльності коуча  та ін. Окрім того, відбувався аналіз реальних практичних 

ситуацій. 

Тема семінару викликала жваву дискусію в  учасників семінару і, без 

сумніву, стимулювала до подальших роздумів, ідей, навчання. 
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3.3. Науково-практичний семінар: 

 «Прикладна етика та етичний вимір в організації»  

(27 березня 2017 р., м. Київ) 

 

27 березня 2017 р. в лабораторії організаційної та соціальної 

психології Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України відбувся 

науково-практичний семінар“Прикладна етика та етичний вимiр в 

органiзацiii”.  

Організатори семінару: лабораторія організаційної та соціальної 

психології Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України та 

Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці 

(УАОППП).   

Семінар провів Михайлов Вячеслав, технічний директор компаніїї 

Ecosynergy Europe Limited.  

Актуальна тема та незвична форма представлення матеріалу 

викликала жваву дискусію в учасників семінару та нікого не залишила 

байдужим!  
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3.4. Науково-практичний семінар:  

«Особливості навчання та розвитку персоналу організації в 
корпоративному університеті»  

(26 жовтня 2017 р., м. Київ) 
 

26 жовтня 2017 р. в лабораторії організаційної та соціальної 

психології Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України відбувся 

науково-практичний семінар «Особливості навчання та розвитку персоналу 

організації в корпоративному університеті».  

Організатори семінару: лабораторія організаційної та соціальної 

психології Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України та 

Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці 

(УАОППП). Відповідальна за проведення семінару – Оксана Креденцер.  

Учасниками семнару були науковці, працівники вищих навчальних 

закладів, психологи бізнес-структур та ін.  

 

 
 

Семінар провела Віра Помилуйко, кандидат психологічних наук, 

докторант кафедри теоретичної та консультативної психології НПУ імені 

М.П. Драгоманова, сертифікований спеціаліст із навчання та розвитку 

персоналу (European Centre HRM-Europe), яка має п”ять років досвіду у 

сфері навчання та розвитку персоналу в українських та міжнародних 

компаніях («Бізнес-Конструктор», «Міжнародний проект з навчання та 

розвитку організації Getwin», «Укргаз», «КСУ», «Журнал ЖКГ» та ін.).  

У процесі семінару відбулося активне обговорення ряду актуальних 

проблем роботи корпоративного університету: роль навчання персоналу та 

його професійного розвитку в компанії; відповідність навчання персоналу 
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стандартам компанії; структура та основні напрямки діяльності 

корпоративного університету; формування професійних компетенцій 

персоналу організації відповідно до посади в організації; роль наставництва 

в процесі адаптації персоналу та ін.  

Особливий інтерес викликали питання, які стосуються технологій 

роботи психологів в корпоративного університету, взаємодії психологів з 

іншими фахівцями, критерії ефективності підготовки персоналу та ін.  
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4.1. Участь членів УАОППП у 15 Європейському конгресу з 

психології (ECP2017)  

(11-14 липня 2017 р., Амстердам, Голандія) 

 

Протягом 11-14 липня 2017 р. Українською Асоціацією 

організаційних психологів та психологів праці (УАОППП) було 

організовано участь українських психологів в провідному європейському 

психологічному форумі з різних напрямків психології - 15 Європейському 

конгресу з психології (ECP2017, Амстердам). Даний конгрес 

організовується та проводиться раз в два роки Європейською Федерацією 

психологічних асоціацій (European Federation o Psychologists’ Association, 

EFPA), яка включає 38 національних психологічних асоціацій та об’єднує 

понад 300 тис. психологів.  
 

 
 

До складу творчої групи увійшли співробітники таких організацій: 1) 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Людмила 

Карамушка, Оксана Креденцер, Гелена Лагос, Валентина Лагодзінська, Кіра 

Терещенко, Ірина Ковтун та ін.); 2) Університету менеджменту освіти 

НАПН України (Олена Бондарчук); 3) Запорізького національного 

університету (Наталія Шевченко); 4) Національної академії статистики, 

облік та аудиту (Галина Черушева, Олена Щіпановська); 5) Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (Анастасія Волкович); 

6) Страсбурзького університету (Валентин Пожидаєв).  
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Протягом роботи конгресу було зроблено 4 усних та 7 постерних 

презентацій, здійснено керівництво тематичною сесією. Таож відбулися 

також цікаві зустрічі із зарубіжними колегами, відвідано наукові виставки, 

встановлено нові наукові контакти тощо.   

Слід зазначити, що група відрізнялась разноманітністю: в складі 

групи були, як відомі професори, так і студенти; як члени УАОППП, так і 

ті, хто лише підтримує активність УАОППП; як представники українських, 

так і зарубіжних освітніх організацій; як активні учасники психологічних 

конгресів, так і ті, хто виїхав вперше та ін. та ін. І саме це, напевне, робило 

взаємодію в групі особливо цікавою.   
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Координаторами групи виступили: Президент УАОППП Людмила 

Карамушка та член Виконавчої дирекції УАОППП Оксана Креденцер.  

Дякуємо всім учасникам групи за співпрацю!  
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5.1. Науковий журнал  

«Організаційна психологія. Економічна психологія» 

Головні редактори журналу: 

Максименко С.Д., Карамушка Л.М. 

Відповідальний секретар: Креденцер О.В. 

Засновники наукового журналу є  Інститут 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

 та Українська Асоціація організаційних 

психологів та психологів праці. 

Науковий журнал  зареєстровано як друкований 

засіб масової інформації (Свідоцтво про 

державну реєстрацію друкованого засобу 

масової інформації  - серія КВ № 9340 від 

15.11.2004 р.). 

 

Науковий журнал «Організаційна психологія. Економічна психологія» 

проіндексовано у міжнародних наукометричних базах: INDEX 

COPERNICUS (IC) (з 2015 р.), GOOGLE SCHOLAR (з 2016 р.). 

 

Науковий журнал внесено до Переліку наукових фахових видань МОН 

України з психології  (Наказ № 528 МОН України від 28 квітня 2015 р.). 

Журналу присвоєно Міжнародний стандартний серійний номер 

(InternationalStandardSerialNumber) - ISSN2411-3190 (від 23 квітня 2015  

року). 

У  науковому журналі публікуються результати досліджень фахівців 

високого кваліфікаційного рівня з різних регіонів України та з-за кордону, 

що відображають інноваційні науково-прикладні напрями організаційної та 

економічної психології. 

Видання наукового журналу «Організаційна психологія. Економічна 

психологія» сприятиме розвитку цього напряму психологічної науки в 

Україні, посиленню співпраці представників академічної та прикладної 

психології, впровадженню наукових розробок у практику. 

З вимогами до оформлення статей, а також архіви всіх номерів можна 

подивитися на сайті журналу: http://www.orgpsy-journal.in.ua/info/8/.   

http://www.orgpsy-journal.in.ua/info/8/
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5.2. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ  

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ» 

Т.1. Організаційна психологія. Економічна психологія. 

Соціальна психологія. 

 

 
 

Головний редактор: дійсний член НАПН України, доктор психол. 
наук, професор С.Д. Максименко  

Відповідальний редактор тому: Карамушка Л.М., член-
кореспондент НАПН України, доктор психол. наук, професор; 

Редакційна рада тому: Терещенко К.В. (заступник відповідального 
редактора тому), кандидат філос. наук, доцент; Івкін В.М., кандидат психол. 
наук, доцент; Ковальчук О.С.; Креденцер О.В., кандидат психол. наук, 
доцент; Лагодзінська В.І., кандидат психол. наук; Терещенко К.В., кандидат 
психол. наук. 

 

У збірці представлено роботи, що стосуються широкого кола проблем 

економічної, організаційної та соціальної психології.  

Розраховано на фахівців, для яких проблеми економічної, 

організаційної та соціальної психології становлять науковий та практичний 

інтерес. 

 
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової 

інформації серія КВ № 17847-6693ПР від 10.06.2011 
Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України в 

галузі психологічних наук (Наказ МОН України № 1021  від 7.10.2015 р.) 

 

З вимогами до оформлення статей, а також архіви всіх номерів можна 

подивитися на сайті журналу: http://www.appsychology.org.ua/   

http://www.appsychology.org.ua/
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Вимоги до оформлення статей 
1. УДК. 

2. Ініціали, прізвище автора (авторів). 

3. Назва статті. 

4. Приймаються статті українською та англійською мовами. 

5. Ініціали, прізвище автора, назва статті українською мовою.  

Анотація української мовою (10-12 строчок) - речення у формі висновків по 

дослідженню. Ключові слова українською мовою (6-10 слів). 

6. Ініціали, прізвище автора, назва статті російською мовою.  

Анотація російської мовою (10-12 строчок) - речення у формі висновків по 

дослідженню. Ключові слова російською мовою (6-10 слів). 

7. Текст статті із дотриманням структури статті (жирним виділити кожен пункт у 

структурі статті).  

Статті повинні відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від 

15.01.03 р. № 7-05/1 з урахуванням таких необхідних елементів: 

 постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими 

чи практичними завданнями; 

 аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї 

проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин 

загальної проблеми, котрим присвячується запропонована стаття; 

 мета статті (постановка завдання); 

 виклад основного матеріалу і результатів дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів; 

 висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень з цього 

напрямку. 

8. Обсяг статті від 12 сторінок формату А4. Шрифт Times New Roman 14 пт. Стиль 

«Обычный»; інтервал 1,5; абзацний відступ – 1,25 см.; вирівнювання – по ширині. 

Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20, нижнє – 20 мм. Граничні розміри 

таблиць та малюнків у тексті (104x170) мм2, назву таблиці розміщувати над таблицею. 

Мінімальний розмір шрифту таблиць – 8 пт. Малюнки виконуються по можливості 

векторною графікою. Сканування малюнків виконується з роздільною здатністю 300 dpiі 

зберігається у форматі ТІF (ІВМ РС). Підпис розміщувати під малюнком з позначенням 

«Рис. ». Файл зберігати у форматах RTF, ODT або DOC. Ім’я файлу подавати 

транслітерацією, як прізвище автора (авторів), наприклад, Petrenko (-Kovalchuk). 

Елементи заголовку: шифр УДК у першому рядку зліва, без абзацного відступу; 

наступний абзац – ініціали та прізвище автора (авторів); наступний абзац – назва статті. 

Далі приводяться текст анотації та ключові слова українською та російською мовами. 

У тексті не допускається вирівнювання пропусками (для цього використовуються 

параметри абзацу, положення символів табулювання). У тексті використовується дефіс 

«-», який не відділяється пропусками та тире «-», яке відділяється з обох сторін 

пропусками. 

Посилання на використані в тексті джерела робляться за зразком: [2, с. 364-367; 5, с. 

127; 7-9; 12], де перше число – номер джерела в списку використаних джерел, число 

після коми – номер сторінки (діапазон сторінок задається через дефіс), декілька джерел 

відділяються крапкою з комою [1; 4; 6] або дефісом. Зноски допускаються лише 

коментарів у тексті. Зноска створюється через меню програми – Вставка-Сноска… 

(обычная, автоматическая). 

9. Список використаних джерел (оформлений відповідно до останніх вимог).                                    

У кінці статті подається текст: «Список використаних джерел» – по центру. 

Список використаних джерел подається за вимогами ВАК (Бюлетень ВАК 
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України, №3, 2008, С. 9-13). У списку слід розрізняти тире (alt+0150) та дефіс, 

наприклад, … – 1986. – Т. 7, № 6. – С. 79-83. 

10. Транслітераційний переклад списку використаних джерел робиться 

редакційною колегією. Увага!!! Обсяг додається до загальної кількості сторінок.   

11. Відомості про автора українською і англійською мовами: прізвище, ім’я, по 

батькові; ступінь, звання, посада, місце роботи, ВНЗ, місто, країна.  

12. Телефон, електронна адреса для зв’язку. 

13. Реферат на статтю у вигляді розширеної анотації (25-30  строчок).  

14. Автори без наукового ступеня подають ОБОВ’ЯЗКОВО рецензію на статтю 

наукового керівника (доктора/кандидата наук). 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ  

УДК  

Прізвище  І.Б. 

НАЗВА СТАТТІ 

Прізвище  І.Б. Назва статті.  Анотація українською мовою (10-12 строчок). 

Ключові слова: 6-10 слів. 

Фамилия И.О. Название статьи.  Аннотация статьи на русcком языке (10-12 строчек). 

Ключевые слова:  6-10 слов. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями; 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї 

проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної 

проблеми, котрим присвячується запропонована стаття; 

Мета статті (постановка завдання); 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів; 

Висновки.  

Перспективи подальших досліджень з цього напрямку. 

Список використаних джерел 

Spisok vikoristanih dzherel (робить редакційна колегія) 

Розширена анотація англійською мовою (робить редакційна колегія на основі 

реферату) 

Відомості про автора 

Прізвище, ім’я, по-батькові, вчена ступінь, вчене звання, посада, установа, місто 

проживання, країна проживання (українською мовою). 

Прізвище, ім’я, по-батькові, вчена ступінь, вчене звання, посада, установа, місто 

проживання, країна проживання (англійською мовою). 

Тел.:                                  E-mail:  

РЕФЕРАТ 

Прізвище І.Б. 

Назва статті 

Текст реферату (25-30 строчок). 

Ключові слова: 6-10 слів. 
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6.1. Майбутні конгреси, конференції та семінари за кордоном 

 
 

 
 

 

33nd Annual Conference  

of the Society for Industrial and  

Organizational Psychology (2018 SIOP Conference) 

2018 April 19-21 

Chicago, Illinois, at the Chicago Sheraton 

 

 

Institute of Work Psychology 

International Conference 2018 

19-21 June, 2018 

Sheffield, UK 

Web: http://iwpconference.group.shef.ac.uk 
 

 

 

 

 

The 29th International Congress of 

Applied Psychology (ICAP 2018)   

June 23-30, 2018  

Montréal, Canada, 

Web: www.icap2018.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.siop.org/Conferences/17con/
http://iwpconference.group.shef.ac.uk/
http://www.icap2018.com/
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International Congress of the International Association for Cross Cultural 

Psychology (IACCP)  

July 1-5, 2018  

Guelph, Ontario, Canada 
Web: http://www.iaccp.org/node/627 

 

 
 

 

 

SABE-IAREP conference 2018  

July 19-22, 2018 

Middlesex University London, UK 

Web: https://economics.mdx.ac.uk/sabe-2018/ 

 

 

Caribbean Regional Conference on Psychology 2018 

November, 12-16, 2018  

Havana, Cuba  

Web: http://canpanet.org 
 

 
 

 

 

 

 
 
19

th
 EAWOP Congress  

May 8-11, 2019 

Turin, Italy 

Web: http://eawop2019.org 

 

 

http://www.iaccp.org/node/627
http://www.iaccp.org/node/627
http://www.iaccp.org/node/627
https://economics.mdx.ac.uk/sabe-2018/
http://canpanet.org/
http://canpanet.org/
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32nd Internationl Congress of Psychology ICP 2020 

June 19-24, 2020 

Prague/Czech Republic  

Web: http://www.icp2020.com 
    
 

 

 

Підготовлено:  

Л.М. Карамушка 
 

 

 

Детальну інформацію про вказані конференції Ви можете отримати на 

сайті УАОППП, в рубриці «НОВИНИ»: http://www.uaoppp.com.ua.   

http://www.uaoppp.com.ua/
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6.2. Майбутні конференції в Україні 

ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція  

з організаційної та економічної психології  

«ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ В 

УКРАЇНІ:  

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»  

(12-13 квітня 2018 року, м. Київ, Україна)  

 

 
Конференцію проводять: лабораторія організаційної та соціальної психології 

Інституту психології імені Г.С. Костюка  НАПН України, кафедра психології Київського 
національного торговельно-економічного університету МОН України, Українська 
асоціація організаційних психологів та психологів праці. 

 

Основні напрями роботи конференції: 

Організаційна психологія: 
 Психологічні особливості діяльності українських організацій в умовах соціального 

напруження 
 Психологічні особливості діяльності організацій в різних соціально-економічних сферах 

(промисловість, державне управління; фінансово-економічна сфера; бізнес; освіта; медицина 
та ін.) 

 Психологічні детермінанти розвитку організаційної культури   
 Психологічні основи управління змінами та  організаційним розвитком 
 Психологічні особливості діяльності команд в організаціях 
 Психічне та професійне здоров’я в організації, мобінг 
 Психологія комунікацій та управління конфліктами в організації  
 Технології роботи організаційних психологів  в організації 
 Підготовка менеджерів, організаційних психологів для психологічного забезпечення 

ефективної діяльності організації 
Економічна психологія: 
 Психологічні проблеми державних доходів (податкова психологія) 
 Психологія грошей, інвестицій та заощаджень  
 Психологія підприємництва та психологія внутрішньоорганізаційного підприємництва 
 Психологія маркетингу, реклами та споживчої поведінки 
 Психологія економічної свідомості та поведінки 
 Психологічні аспекти економічної соціалізації 
 Психологія безробітних, бідних та багатих 
 Підготовка менеджерів, психологів до вирішення психолого-економічних проблем  
Психологічне забезпечення ефективності і безпеки професійної діяльності у 
звичайних та особливих умовах:  
 Особливості надання психологічної допомоги особам з ПТСР, учасникам АТО, внутрішньо 

переміщеним особам 
 Профілактика та подолання професійного стресу і синдрому «професійного вигорання» 

персоналу в організації 
 Психологічні проблеми  профвідбору, адаптації, мотивації та здійснення професійної кар’єри 

персоналу в організації 
 Проблеми психологічної безпеки особистості (сек’юрітології) 

 

Основні форми роботи на конференції: пленарне засідання, секційні засідання, 

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

тематичних сесіях – до 10 хв., майстер-клас – 1,5 год. 



 

 

35 

 

 

Місце проведення конференції. Конференція буде проходити в Київському 

національному торговельно-економічному університеті (м. Київ, вул. Кіото, 19). 

Для участі у конференції  необхідно подати до оргкомітету (до 1 березня 2018 р.):  

 заявку на участь у конференції (заповнити на сайті УАОППП: 

www.uaoppp.com.ua);  

 матеріали виступу робочою мовою обсягом до 2 стор. у електронному вигляді 

(uaoppp@online.ua); 

 організаційний внесок у відповідному розмірі  та копію банківської квитанції 

про його оплату.  

Вимоги до оформлення матеріалів, які подаються до збірника тез (до 1 березня 2018 

р.). 
Тези, що висвітлюють результати теоретичного дослідження, повинні включати 

такі блоки: 1) актуальність дослідження з теоретико-методологічним обґрунтуванням 
проблеми; 2) мета дослідження; 3) результати теоретичного аналізу проблеми; 4) 
висновки, що включають опис можливостей практичного використання отриманих 
результатів. 

Тези, що висвітлюють результати емпіричного дослідження, повинні містити: 1) 
актуальність дослідження із теоретико-методологічним обґрунтуванням проблеми; 2) 
мета дослідження; 3) методика та організація дослідження; 4) результати дослідження; 
4) висновки, що включають опис можливостей практичного використання отриманих 
результатів. 

Назви та змістові блоки пишуться з абзацу і виділяються жирним шрифтом. Перед 
текстом тез слід вказати: назву, ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, звання, 
посаду, установу.  

Обсяг тез – до 2 сторінок друкованого тексту. Електронна версія тез: формат *.doc 

та *.rtf. Шрифт Times New Roman, 14 кегль, через півтора інтервали; поля: зверху – 2 см, 

знизу – 2 см, ліворуч – 3 см, праворуч – 1,5 см. Матеріали конференції будуть видані до 

її початку. 

Тези надсилаються лише на таку електронну адресу:  uaoppp@online.ua.  

Орієнтовна програма конференції: 

12.04.18 р. 

- Відкриття конференції 

- Пленарне засідання 

- Секційні засідання 

- Фуршет 

13.04.18 р. 

- Майстер-класи 

- Збори членів УАОППП 

- Закриття конференції  

 

Організаційний внесок, грн    

 для членів УАОППП  для інших учасників 

Очна участь у конференції*  300 350 

Заочна участь у конференції ** 250 270 

Участь студентів*** 100 100 
* Орг. пакет (збірник матеріалів конференції, програма, сертифікат, бейджик), доступ до 

конференції, канцелярське та технічне забезпечення. 

** Орг. пакет (збірник матеріалів конференції, програма, сертифікат). 

*** Орг. пакет (програма, сертифікат, бейджик), доступ до конференції, канцелярське та 

технічне забезпечення. 

mailto:uaoppp@online.ua
mailto:uaoppp@online.ua
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**** Участь студентів КНТЕУ без орг.пакету безкоштовна (за пред’явленням 

студентського квитка)  

Додатково, за бажанням, оплачується участь у святковому фуршеті.  

Організаційний внесок перераховується на р/р № 2600-4-13966 в ПАТ “Полтава-

банк” МФО 331489, код ЄДРПОУ 26297210 (призначення платежу: участь у 

конференції). 

 Проїзд, харчування та проживання  учасники конференції оплачують самостійно. 

 

Повідомляємо також, що окремо (за бажанням автора та додатковою оплатою) 

можна подати статтю до друку до фахових видань: 

 наукового журналу «Організаційна психологія. Економічна психологія» / За 

наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки; відповідальний секретар О.В. Креденцер; 

(Журнал проіндексовано у міжнародних наукометричних базах даних: Index Copernicus 

та  Google Scholar); 

 збірника наукових праць «Актуальні проблеми психології. Т.1. Організаційна 

психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія» / За наук. ред. С.Д. 

Максименка, Л.М. Карамушки; відповідальний секретар К.В. Терещенко. 

Контактна інформація:  

- адреса: Україна 01033 м. Київ, вул. Паньківська 2, офіс 22; ел. адреса: uaoppp@online.ua; 

тел./факс: 044 288 07 19; сайт УАОППП: www.uaoppp.com.ua;     

- Контактні особи: Лагодзінська Валентина Іванівна – (067) 771 45 88, e-mail: 

vlagoda@ukr.net; Креденцер Оксана Валеріївна, тел. – (050) 667 33 44, e-mail: 

okred278@gmail.com; Терещенко Кіра Володимирівна, тел. – (095) 133 16 10, e-mail: 

kteresh75@gmail.com; 

- 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19. Кафедра психології: Кушніренко Катерина Олегівна, (093) 247-

67-76;  e-mail: Voronina_@bigmir.net  

Запрошуємо до участі в роботі конференції   

всіх зацікавлених осіб! 
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Виконавча Дирекція УАОППП щиро 

вітає Сняданко Ірину із захистом  дисертації 

на здобуття наукового ступеня доктора 

психологічних наук (спеціальність 19.00.10 – 

організаційна психологія), науковий 

консультант − доктор психологічних наук, 

професор Карамушка Л.М. 

Захист відбувся 16 травня 2017 р. в 

Інституті психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України. 

 

 

Виконавча Дирекція УАОППП 

щиро вітає Власова Костянтина із 

захистом  дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора 

психологічних наук (спеціальність 

19.00.10 – організаційна психологія), 

науковий консультант − доктор 

психологічних наук, професор 

Карамушка Л.М. 

Захист відбувся 30 березня 2017 р. в Інституті психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України. 
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Виконавча Дирекція УАОППП 

щиро вітає Ковровського Юрія із 

захистом  дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата 

психологічних наук (спеціальність 

19.00.10 – організаційна психологія), 

науковий керівник − доктор 

психологічних наук, професор 

Карамушка Л.М. 

Захист відбувся 14 лютого 

2017 р. в Інституті психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України. 
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Новий Рік - це одне з найбільш таємничих, урочистих і «родинних» 

свят. Провести незабутній, по-справжньому яскравий ювілейний - 15-й 

передноворічний вечір в колі друзів і колег 23 грудня 2017,  члени 

Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці 

традиційно зібрались разом, аби відсвяткувати Новий рік - 2018. З цієї 

приємної нагоди з різних куточків України приїхали більше 30 – ти членів 

нашої Асоціації. 

 

Члени Виконавчої Дирекції УАОППП створили певні традиції, які 

пов’язані не лише з тим, як Асоціація проводить різноманітні наукові та 

громадські заходи (семінари, конференції, конгреси та ін.), а і з тим, як 

організовувати та проводити корпоративні свята, подорожі, зустрічі. 

Одним із таких корпоративних свят традиційно є Новий Рік. Новий 

рік-2018  для членів УАОППП виявився ювілейним – та особливим. Щоб 

цей казковий час став справжнім святковим відпочинком, Виконавча 
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дирекція Асоціації намагалася створити щось незвичайне і пам’ятне. І нам 

вдалося!!! 

 

Корпоратив, який проходив  у Турецькому ресторані«Тіке» на Подолі, 

був справжньою новорічною казкою: повітря, наповнене відчуттям свята, 

вогники, шампанське, запашна турецька кава, щирий сміх, веселощі. 

Ресторан «Тіке»приємно вразив нас своє вишуканістю! Романтична 

жива музика, чудовий сервіс, захоплююча шоу-програма. 

Середземноморська кухня - в усій її красі! Чудові звуки скрипки – ще 

більше додали яскравих фарб — це завжди правило хорошего тону! 

Звучання неповторних мелодій надовго запам’ятаються нашим гостям! 

Програма вечора включала захоплюючі конкурси, змагання та 

танцювальну програму. 

Програма святкового вечора включала певні змістовні частини. Так, з 

вітальним словом звернулася до присутніх Президент УАОППП Людмила 

Миколаївна Карамушка. Вона  підвела підсумки діяльності Асоціації  за 15 

років  творчої праці членів  УАОППП, висвітлила основні здобутки та 

можливі напрямки подальшого розвитку Асоціації. Людмила Карамушка 

подякувала  за активну участь в роботі Асоціації всім з ким вона разом 

працює, творить, відкриває, пізнає світ, насолоджується життям, 
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побажавши щастя, любові, віри, кохання, тепла у Новому році та 

щоб Новийрік був щедрим для нас на цікаві плани та творчі успіхи та щоб 

приніс із собою новіперемоги. 

 

Вітальні  слова  висловлювали  і  члени  осередків  УАОППП - 

представники київських університетів: Університет менеджменту освіти 

(Олена Бондарчук, Олександра Брюховецька, Тетяна Чаусова, Алла 

Москальова, Олена Прокопенко). 

Завідувачка кафедрою психології Університету «КРОК» Ірина 

Сингаївська 

привітала всіх 

членів УАОППП та 

побажалау новому 

роцінових 

перспектив та нових 

досягнень:  «Крок за 

кроком – до нових 

досягнень»! 
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Вадим Журавльов, який прибув на свято з Хмельниччини також 

висловив  найщиріші вітання з прийдешнім Новим рокомта Різдвом 

Христовим. Побажав щоб ці свята – вісники оновлення, мрій і сподівань – 

принесли  нам  і нашим родинам добро, мирі достаток. 

 

 

А з Кіровоградщини на свято Нового року з сонячними вітаннями та 

яскравими побажаннями завітала до нас член Асоціації, аспірантка, 

Вікторія Ульянова зі своєю сім’єю. 
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Активну участь у святкуванні приймали й інші члени УАОППП - 

 докторанти, аспіранти та здобувачі лабораторії організаційної та соціальної 

психології - Тамара Грубі, Максим Москальов, Вікторія Кравченко, Інна 

Заїка, Олена Ковальчук, Юлія Величко та інші. 

 

Міцного здоров'я, успіхів, родинного щастя і благополуччя, гарного 

настрою і любові, світлого майбутнього, достатку та гармоніїпобажали усім 

присутнім члени Асоціації Олена Щипанівська та Віра Чудакова. До 

святкування приєднались співробітники лабораторії організаційної та 

соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України – Наталья Дембицька та Ірина Зубіашвілі. 

Окрім того, до святкування було отримано вітання від партнерських 

організацій, місцевих осередків, близьких по духу людей. ... 

Виконавча дирекція УАОППП дякує всім за теплі слова, співпрацю, 

дружбу та підтримку. 
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У  теплому  спілкуванні, цікавих розвагах та танцях швидко 

промайнув  новорічний  вечір, залишивши  приємні  спогади  і надихнувши 

на нові зустрічі. 

Успіхів всім нам!!! Хай нам усім щастить!!! До наступних 

зустрічей,друзі!!! 

З повагою, Виконавча дирекція УАОППП! 
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