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кафедри психології Київського національного торговельно-економічного 
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

12.04.18 р.  

9:00–10:00 Реєстрація учасників конференції  

10:00–10:30 Відкриття конференції 

10:30–13:30 Пленарне засідання  

13:30–14:30 Обідня перерва 

14:30–18:00 Секційні засідання 

18:00–20:00 Святковий фуршет  

  

13.04.18 р.   

10:00–11:30 Майстер-клас № 1  

Майстер-клас № 2 

Майстер-клас № 3 

11:45–13:15 Майстер-клас № 4 

Майстер-клас № 5 

Майстер-клас № 6 

13:15–14:30 Обідня перерва 

14:30–16:00 Майстер-клас № 7 

Майстер-клас № 8 

Майстер-клас № 9 

16:00–17:00 Закриття конференції 

 

 

 

Місце проведення конференції: Київський національний торговельно-

економічний університет (м. Київ, вул. Кіото, 19). 

 

Основні форми роботи на конференції: пленарне засідання, секції, 

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

тематичних секціях – до 15 хв.  

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.   
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12 квітня 2018 року 

 

 

 

 

10:00–10:30 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Вступне слово:  

Максименко Сергій Дмитрович, академік-секретар Відділення психології, 

вікової фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту психології 

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

психологічних наук, професор, президент ВГО «Товариство психологів України»  

Мазаракі Анатолій Антонович, академік НАПН України, доктор 

економічних наук, професор, ректор Київського національного торговельно-

економічного університету  

Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-орга-

нізаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України, завідувач лабораторії організаційної та соціальної 

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

Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці   

Корольчук Микола Степанович,  доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри психології Київського національного торговельно-еконо-

мічного університету, керівник осередку Української Асоціації організаційних 

психологів та психологів праці в Київському національному торговельно-

економічного університеті  

 

 

10:30 – 13:30 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

 

Головуючі: 

Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-орга-

нізаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України, завідувач лабораторії організаційної та соціальної 

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

Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці 

 

Корольчук Микола Степанович, доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри психології Київського національного торговельно-еконо-

мічного університету, керівник осередку Української Асоціації організаційних 

психологів та психологів праці в Київському національному торговельно-

економічного університеті  
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Об’єднання підприємців у системі підтримки і розвитку малого 

підприємництва в Україні  

В.М. Биковець, генеральний директор Спілки підприємців малих, 

середніх і приватизованих підприємств України 

 
Особливості суб’єктивного благополуччя керівників освітніх орга-

нізацій залежно від їхніх кар’єрних орієнтації 
О.І. Бондарчук, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

 

Технологія поліфункціональної регуляції психічних станів особисто-

сті у профілактиці та подоланні професійного стресу 
І.В. Волженцева, доктор психологічних наук, професор, академік УТА, 

професор кафедри психології, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

Психологічна безпека педагога в сучасній освітній організації 

Г.О. Горбань, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри 

психології Запорізького національного університету 

 
Проблема співвідношення управлінської та економічної свідомості 

О.В. Дробот, доктор психологічних наук, професор кафедри педагогіки та 

психології професійної освіти Національного авіаційного університету 

 
Соціальна напруженість в організації: сутність, види, наслідки, 

технологія профілактики та подолання 

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

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

міжнародних наукових зв’язків, завідувач лабораторії організаційної та соціаль-

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

 
Продуктивность организационной коммуникации в ситуации 

неопределенности 

А.А. Киселева, кандидат филологических наук, заместитель директора 

Института прикладной психологии «Гуманитарный центр» 

П.К. Власов, доктор психологических наук, директор Института приклад-

ной психологии «Гуманитарный центр» 

 
Чинники професійного стресу у менеджерів з продажу 

М.С. Корольчук, доктор психологічних наук, професор, завідувач 

кафедри психології Київського національного торговельно-економічного 

університету 

В.М. Корольчук, доктор психологічних наук, професор, професор 

кафедри психології Київського національного торговельно-економічного 

університету 
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Психологічні особливості адаптації іноземних студентів до освітнього 

середовища  

М.С. Корольчук, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

психології Київського національного торговельно-економічного університету 

В.М. Корольчук, доктор психологічних наук, професор, професор 

кафедри психології Київського національного торговельно-економічного 

університету 

 

Внутрішньоорганізаційне підприємництво в освітніх організаціях: 

психологічний аспект 

О.В. Креденцер, кандидат психологічних наук, доцент, провідний науко-

вий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

 

Психологічний захист населення в умовах надзвичайних ситуацій та 

збройних конфліктів 

С.М. Миронець, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

психології Київського національного торговельно-економічного університету  

 

Податковий послух: оновлена модель «слизького схилу» 

О.В. Полунін, доктор психологічних наук, професор кафедри психології 

Київського національного торговельно-економічного університету 

 

Формування  здорового  способу  життя  серед студентської молоді 

А.М. Сипливий, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології 

Київського національного торговельно-економічного університету 

 

Дослідження особливостей контрперенесення у взаємодії між праців-

никами та керівниками в організації 

І.І. Сняданко, доктор психологічних наук, доцент кафедри теоретичної та 

практичної психології Національного університету «Львівська політехніка» 

 

Эмоционально-стрессовая психотерапия в работе с личностным 

ростом клиентов 

Ж. Станишевская, докторант Опольского университета, Ополе, Польша 

 

Проблема классификации феномена созависимости как коморбидного 

явления в Международной классификации болезней 

М. Станишевский, докторант Опольского университета, Ополе, Польша 

 

Психолого-організаційній супровід персоналу організацій: завдання 

та технології 

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

та соціальної роботи Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості 

України 
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Толерантність освітнього персоналу як детермінанта організаційної 

культури закладів освіти в умовах соціальної напруженості 

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

робітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психо-

логії імені Г.С. Костюка НАПН України 

 

Повышение надежности психофизиологического отбора операторов 

Южно-Украинской АЭС 

Л.М. Шафран, доктор медицинских наук, Украинский научно-исследо-

вательский институт медицины транспорта  

Ю.В. Чумаева, кандидат психологических наук, Украинский научно-

исследовательский институт медицины транспорта  

А.П. Огуленко, Украинский научно-исследовательский институт меди-

цины транспорта  

Р.А. Боровицкая, Южно-Украинская АЭС.  

 

14:30–18:00 

ТЕМАТИЧНА СЕКЦІЯ № 1 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ 

 

Керівники тематичної секції № 1: 

Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-орга-

нізаційної 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 

Корольчук Микола Степанович, доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри психології Київського національного торговельно-еконо-

мічного університету, керівник осередку Української Асоціації організаційних 

психологів та психологів праці в Київському національному торговельно-

економічному університеті  

 

Підсекція 1. Психологічні основи управління змінами  

та організаційного розвитку 
 

Ціннісна сумісність як чинник успішності інтервенції організаційного 

розвитку 

С.А. Кононенко, старший викладач Національного технічного універ-

ситету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» 

 

Організаційні чинники розвитку креативного потенціалу освітніх 

організацій  

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

робітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психо-

логії імені Г.С. Костюка НАПН України 
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Психологічний аналіз сутності поняття змін на промислових 

підприємствах 

А.П. Поплавська, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психо-

логії Запорізького національного університету 

 

Психологія управління змінами та організаційним розвитком у сфері 

державного управління 

А.В. Соломка, доктор філософії в галузі державного управління, голов-

ний спеціаліст відділу роботи із зверненнями громадян Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації 

 

Психологічна готовність майбутніх учителів до професійного само-

розвитку в умовах змін 

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

психології освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка 

 

 

Підсекція 2. Психологічні детермінанти розвитку організаційної культури 

 

 

Програма розвитку організаційної культури кафедри вищого 

навчального закладу 

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

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут ім. Ігоря Сікорського» 

 

Тренінг психологічної підготовки 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 

 

Кореляційний зв’язок між чинниками мезорівня та типами органі-

заційної культури правоохоронних органів 

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

Національного університету «Львівська політехніка» 

 

Місце та роль корпоративної культури в діяльності приватного 

вищого навчального закладу 

Н.В. Наконечна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри суспіль-

них наук, проректор Університету економіки та права «КРОК» 

 

Творча соціалізація як детермінанта розвитку організаційної культури  

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

психології та психотерапії Рівненського державного гуманітарного університету 
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Підсекція 3. Психологічні особливості формування 

соціально-психологічного клімату в організації 

 

Роль керівників у формуванні психологічного клімату в педагогічних 

колективах загальноосвітніх навчальних закладів в умовах реформування 

освіти 

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

менеджменту та освітніх технологій Хмельницького обласного інституту після-

дипломної педагогічної освіти 

 

Структура соціально-психологічного клімату підприємства та форми 

його прояву 

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

директора по персоналу ТОВ «Грандіс Уніо» 

 

Підсекція 4. Психологічні умови формування відданості  

персоналу організації 

 

Методики для дослідження феномену відданості в персоналу 

медичних закладів 
О.В. Романова, науковий кореспондент лабораторії організаційної та 

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

 

Дослідження зв’язку типу організаційної культури і відданості 

організації 

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 5. Психологічні особливості управлінської діяльності  

менеджерів організацій 

 

Організаційно-психологічні чинники вибору копінг-стратегій керів-

никами закладів середньої освіти 

Ю.С. Величко, аспірантка лабораторії організаційної та соціальної пси-

хології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

 

Психологічний портрет ефективного керівника 

В.М. Горовая, студентка 2 курсу Запорізького національного університету 

 

Психологічні особливості розвитку професійно значущих якостей 

майбутніх менеджерів організацій 

М.С. Діденко, старший викладач кафедри психології та особистісного 

розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України 
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Гендерні особливості жінки-керівника 

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

кафедри історії України та філософії Вінницького національного аграрного 

університету 

 
Емоційний інтелект як чинник розвитку інноваційних стилів управ-

ління менеджера в освітній організації  

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

во-навчальної роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

 
Психологічні чинники реалізації ефективної управлінської діяльності 

в сфері надання освітніх послуг 

С.В. Куриця, соціальний педагог ЗОШ № 8, м. Кам’янець-Подільський  

 
Вимоги до професійно важливих якостей та психологічної готовності 

до діяльності менеджерів міжнародних торговельних організацій 

І.С. Птуха, аспірант кафедри психології Київського національного 

торговельно-економічного університету 

 

 

Підсекція 6. Психологія лідерства в організації 

 

Теоретичний аналіз функцій лідерства в організаціях системи 

державного управління 

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

філософії та соціально-гуманітарних наук Хмельницького університету управ-

ління і права 

 
Лідерський потенціал інженера-керівника як психологічна детер-

мінанта успішного розвитку організаційної культури підприємства 

Т.В. Гура, кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і 

психології управління соціальними системами імені академіка І.А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

 
Розвиток лідерських якостей керівника організації як запорука ефек-

тивного управління 

А.І. Куриця, кандидат психологічних наук, старший викладач Кам'янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 
Основні напрями досліджень крос-культурних особливостей лідер-

ства у підприємництві 

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

Україна» 
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Підсекція 7. Психологічні проблеми відбору, адаптації та мобільності 

персоналу в організації 

 

Чинники розвитку професійної автономності науково-педагогічного 

персоналу вищої школи 

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

психології Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Психологічні особливості орієнтирів для молодих педагогів при 

входженні в освітню організацію в умовах реалізації концепції Нової 

української школи 

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

вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

 

Підсекція 8. Психологічні проблеми мотивації діяльності  

персоналу  організацій» 
 

Мотивація обміну неявними знаннями в компанії 

Т.І. Решетняк, кандидат економічних наук, доцент кафедри стратегії 

підприємств Київського національного економічного університету ім. Вадима 

Гетьмана 

 

Дослідження інтринсивної робочої мотивації персоналу фермерських 

господарств 

В.С. Ульянова, науковий кореспондент лабораторії організаційної та 

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

  

Психологічні особливості мотиваційних устремлінь правоохоронців, 

спрямованих на правосвідоме ставлення до захисту законних інтересів 

підприємців 

О.М. Хлонь, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 

Київського національного торговельно-економічного університету 

 

Дослідження особливостей професійної мотивації у менеджерів 

комерційних організацій 

Ю.І. Чернишов, член регіонального осередку Української асоціації 

організаційних психологів та психологів праці в Харківській області 

 

 

Підсекція 9. Психологічні особливості успішної професійної діяльності та 

самоактуалізації персоналу в організації 

 

Психологічні особливості когнітивного стилю особистості у фахівців 

соціономічних професій  

А.А. Власенко, аспірант кафедри психології управління ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України 
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Особливості розвитку особистісно-професійної компетентності 

педагога в умовах реформування української школи 

А.В. Вознюк, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

психології комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

 

Образ світу як психологічний ресурс особистості 

О.Б. Демянюк, старший викладач кафедри практичної психології та 

психотерапії Рівненського державного гуманітарного університету 

 

Самооцінка як феномен самосвідомості особистості 

О.О. Недбалюк, старший викладач кафедри аграрного менеджменту 

Вінницького національного аграрного університету 

Умови досягнення професійної успішності викладача вищого нав-

чального закладу 
І.В. Сингаївська, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри психології ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» 

 

Особистісне самоконструювання персоналу організацій 

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

Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та соціальних наук 

МАУП 

 
 

Підсекція 10. Психологічні основи здійснення професійної кар’єри  

персоналу в організації 

 
Проблема переривання професійної кар’єри: теоретичний аналіз 

Н.А. Гура, аспірант ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» 

 

Психологічні особливості професійної кар’єри аспірантів 

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

соціальної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

Толерантність до невизначеності як фактор розвитку професійної 

кар’єри психологів в організації 

С.О. Хілько, старший викладач кафедри психології та особистісного 

розвитку ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

 

Моральні аспекти здійснення професійної кар’єри працівників 

торгівлі 

О.С. Шатілова, аспірант кафедри психології Київського національного 

торговельно-економічного університету 
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Підсекція 11. Психологічні особливості групової роботи 

та діяльності команд в організаціях 

 

Результативность групповой работы при решении неопределенных 

задач на примере электротехнической компании 
Е.Г. Иванова, руководитель группы НПО «Вертикаль» 

Т.И. Коека, менеджер по персоналу отдела по работе с персоналом НПО 

«Вертикаль» 

 

Вплив інтерперсональних чинників на роботу в команді 

В.С. Задворний, менеджер ТОВ «Летс Го» 

 

Командні ролі як копінг-ресурс майбутніх психологів під час 

навчання у ЗВО 

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

соціальної психології та психотерапії факультету психології Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

 

 

Підсекція 12. Психологічні основи організаційних комунікацій та формування 

толерантності персоналу в організації 

 

Проблема формування професійної толерантності керівників загаль-

ноосвітніх навчальних закладів у процесі професійної підготовки 

О.В. Брюховецька, кандидат психологічних наук, доцент, професор 

кафедри психології та особистісного розвитку ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти»  

 

Заздрісність як загроза руйнації професійних комунікацій в освітніх 

організаціях 

Т.М. Дзюба, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної, 

вікової та практичної психології Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка 

 

 

Підсекція 13. Психологічні основи попередження та подолання 

організаційних конфліктів 

 

Соціально-психологічні чинники конфліктності персоналу 

А.В. Колчигіна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри прак-

тичної психології Української інженерно-педагогічної академії 

О.О. Зайцева, асистент кафедри практичної психології Української 

інженерно-педагогічної академії 

 

Особливості конфліктів у педагогічному середовищі вищої школи 

Н.А. Олійник, кандидат педагогічних наук, доцент Вінницького націона-

льного аграрного університету 
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Особливості вибору засобів попередження та управління конфліктами 

у педагогічному колективі 

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

психології та особистісного розвитку ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

 

 

Підсекція 14. Профілактика та подолання професійного стресу і синдрому 

професійного вигорання персоналу в організації 

 

Причини емоційного вигорання як професійної деформації прак-

тичних психологів системи освіти 

І.В. Астремська, кандидат психологічних наук, доцент, докторант факультету 

психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

Аналіз загального індексу професійного стресу в медичних праців-

ників швидкої медичної допомоги: зв’язок з організаційно-посадовими 

характеристиками 

О.Г. Лисенко, аспірант лабораторії організаційної та соціальної психо-

логії Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

 

Профілактика та подолання професійного стресу менеджерів 

у аграрній компанії  

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

педагогічних дисциплін Уманського національного університету садівництва 

 

Психологічні особливості дисоціативних розладів як наслідків 

психотравми 

В.А. Старик, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 

Київського національного торговельно-економічного університету 

 

 

Підсекція 15. Психологічне та професійне здоров’я персоналу організацій 
 

Задоволеність працею як фактор професійного здоров’я держслужбовців  

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

загальної та соціальної психології і соціології Східноєвропейського національ-

ного університету імені Лесі Українки 

 

Умови та рівні профілактики дезадаптивних розладів у студентів 

І.В. Мостова, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 

психології Київського національного торговельно-економічного університету 

 

Психологічне здоров’я працівників сервісних організацій у контексті 

їхньої професійної діяльності 

І.Л. Прошукало, аспірант кафедри психології управління ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України 
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Інноваційні здібності та можливості як складова психологічного 

здоров’я менеджерів освітніх організацій 

А.М. Шевченко, кандидат психологічних наук, старший викладач 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти Комунального вищого 

навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» 

 

Психологічна безпека освітнього середовища ВНЗ як умова розвитку 

довіри до себе в майбутніх психологів 

С.В. Шевченко, старший викладач кафедри психології та особистісного 

розвитку ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

 

Підсекція 16. Суб’єктивне благополуччя персоналу організацій 

 

Підготовка керівників середніх закладів освіти до подолання про-

фесійних криз як основа їх психологічного благополуччя 

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

психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

 

Психологічні особливості взаємозв’язку рівня фінансового задово-

лення та суб’єктивного благополуччя особистості 

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

психології Української інженерно-педагогічної академії 

 

Аналіз зв’язку між толерантністю та рівнем суб’єктивного благо-

получчя персоналу закладів освіти  

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

робітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України 

 

 

Підсекція 17. Психологічне забезпечення ефективності і безпеки  

професійної діяльності в особливих умовах 

 

До проблеми психологічної допомоги військовослужбовцям та їхнім 

родинам: дихальна техніка «4–7–8» 

В.М. Гоза, асистент кафедри теоретичної та практичної психології 

Національного університету «Львівська політехніка» 

 

Аналіз ефективності впровадження психокорекційних заходів 

профілактики та подолання професійного вигорання військовослужбовців 

Н.В. Гуменюк, студентка МАУП 

 

Особливості організаційно-психологічної підготовки до професійно-

управлінської діяльності керівників 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 
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Феномен посттравматичного зростання: погляд ветерана бойових дій 

Л.А. Інжиєвська, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психо-

логії та особистісного розвитку ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

Психологічні особливості професійної діяльності персоналу Опера-

тивно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій 

Ю.Г. Ковровський, кандидат психологічних наук, начальник науково-

дослідного відділу Інституту державного управління у сфері цивільного захисту 
 

Критерії та показники дослідження взаємозв’язку перфекціонізму та 

професійної ідентичності офіцера 

В.Д. Кузіна, науковий кореспондент Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України  
 

Психоемоційне розвантаження воїнів в умовах стресу 

С.Ю. Мейтарчан, член Української Асоціації організаційних психологів 

та психологів праці 

 

Підсекція 18. Соціальна напруженість в організації 

 

Функції організаційної культури щодо профілактики та зниження 

соціальної напруженості в організації 

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

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

міжнародних наукових зв’язків, завідувач лабораторії організаційної та соціаль-

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

Аналіз зв’язку негативних психічних станів персоналу з типом орга-

нізаційної культури освітніх організацій 

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

логічних наук, професор, завідувач лабораторії організаційної та соціальної 

психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України  

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

робітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України  

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

співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

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

робітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психо-

логії 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 
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Формування стресостійкості як фактору попередження конфліктних 

ситуацій в діяльності державного апарату в умовах соціальної напруженості 

Д.І. Куриця, кандидат психологічних наук, старший викладач Кам'янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Психологічні особливості подолання кризової прокрастинації в умовах 

соціального напруження 

Г.В. Рудь, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної 

психології та психотерапії Рівненського державного гуманітарного університету 
 

 

ТЕМАТИЧНА СЕКЦІЯ № 2 
 

ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ 
 

Керівники тематичної секції № 2: 
 

Креденцер Оксана Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент, 

провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної пси-

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

дирекції Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці 
 

Миронець Сергій Миколайович, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології Київського національного торговельно-економічного 

університету 

 

Підсекція 1. Психологія грошей та податкова психологія 
 

Соціально-психологічна сутність грошей 

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

робітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психо-

логії імені Г.С. Костюка НАПН України 
 

Методики для дослідження психологічних особливостей ставлення до 

грошей персоналу комерційних організацій 

О.І. Паршак, науковий кореспондент лабораторії організаційної та 

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

 

Підсекція 2. Психологія підприємництва та психологія 

внутрішньоорганізаційного підприємництва 
 

Особливості мотиваційного, професійного та типологічного компо-

нентів конкурентоспроможності фахівців туристичного бізнесу 

В.Ю. Жовнер, аспірант кафедри психології Київського національного 

торговельно-економічного університету 
 

Особливості ресоціалізації особистості у підприємницькій діяльності: 

моральнісний аспект 

М.О. Кононець, кандидат психологічних наук, доцент НТУУ «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
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Основні напрями внутрішньоорганізаційного підприємництва в освіт-

ніх організаціях 

О.В. Креденцер, кандидат психологічних наук, доцент, провідний науко-

вий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

Аналіз когнітивної оцінки якісних результатів праці персоналом 

фермерських господарств 

О.В. Креденцер, кандидат психологічних наук, доцент, провідний науко-

вий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

В.С. Ульянова, науковий кореспондент лабораторії організаційної та 

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

Особливості створення моделі компетенцій у бізнес-організаціях 

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

ної психології факультету психології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, бізнес-тренер Е-КОМ 

 

Підсекція 3. Психологія маркетингу та споживчої поведінки 
 

Рівень розвитку основних складових орієнтації на клієнта персоналу 

комерційних організацій 

Я.В. Гончаренко, науковий кореспондент Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України 
 

Аналіз чинників, які впливають на зміну функціонального стану 

спеціалістів банківської сфери 

К.О. Кушніренко, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 

психології Київського національного торговельно-економічного університету 
 

Використання персоналізованого підходу в email-маркетингу 

О.В. Скуловатова, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

психології Київського національного торговельно-економічного університету 

 

Підсекція 4. Психологічні особливості економічної соціалізації особистості 
 

Ярмаркування як соціалізуюча практика для дорослих 

Н.М. Дембицька, кандидат психологічних наук, старший науковий спів-

робітник, провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та 

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

Роль ціннісно-моральних факторів в економічній соціалізації студент-

ської молоді 

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

співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України 
 

Психологічні аспекти економічної соціалізації дітей дошкільного віку 
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Т.І. Мельничук, кандидат психологічних наук, старший науковий спів-

робітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психо-

логії імені Г.С. Костюка НАПН України 

Особливості реалізації програми економіко-психологічного активного 

навчання з оптимізації економічного самовизначення студентської молоді 

В.М. Сич, кандидат психологічних наук, доцент, доцента кафедри психо-

логії освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Підсекція 5. Психологія безробітних, бідних та багатих 
 

Порівняльна характеристика психологічних особливостей бідних та 

багатих 
О.Ф. Ванюшина, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри 

психології Київського національного торговельно-економічного університету  
 

Смисложиттєві орієнтації у детермінації переживання кризи зайня-

тості у безробітних 

О.В. Рудюк, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної пси-

хології і психодіагностики Рівненського державного гуманітарного університету 

 

 

ТЕМАТИЧНА СЕКЦІЯ № 3 
 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

ДЛЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Керівники тематичної секції № 3: 

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 
 

Вербицька Людмила Федорівна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету 

 

Підсекція 1. Діагностична робота психологів у сфері організаційної 

та економічної психології 
 

Методики для дослідження особливостей та чинників розвитку 

організаційної культури комерційних організацій 
О.М. Ковальчук, науковий кореспондент лабораторії організаційної 

психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 
 

Обґрунтування психодіагностичного інструментарію дослідження 

мотиваційної готовності студентів до професійної діяльності в торгівлі 

О.В. Коновалова, аспірант кафедри психології Київського національного 

торговельно-економічного університету 

 

Комплекс методик для діагностики рівня професійної самоактуалі-

зації державних службовців 
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Ю.В. Рутина, аспірант лабораторії організаційної та соціальної психології 

Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України 

 

Дослідження психологічних компонентів іміджу закладів вищої освіти 

Н.С. Чернега, аспірант кафедри психології Київського національного 

торговельно-економічного університету 

 

Підсекція 2. Підготовка менеджерів та персоналу для психологічного 

забезпечення ефективної діяльності організації 

 

Особливості поєднання ІКТ та педагогічних технологій при викла-

данні «Економічної психології» 

О.В. Винославська, кандидат психологічних наук, професор, Націона-

льний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського» 
 

Психологічні аспекти підготовки фахівців в умовах сучасних глоба-

лізаційних процесів 

Ю.В. Дроздова, кандидат психологічних наук, доцент кафедри іноземної 

філології та перекладу Київського національного торговельно-економічного 

університету 
 

Аналіз потреби педагогічних працівників в отриманні психологічної 

допомоги особистісного та професійного характеру  

І.В. Заіка, науковий кореспондент лабораторії організаційної та соціаль-

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

Психолого-педагогічні умови розвитку інноваційності в майбутніх 

психологів у процесі навчання 

О.В. Кузнєцова, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

загальної та диференціальної психології Південноукраїнського національного 

педагогічного університету імені К.Д. Ушинського 
 

Професійна самоідентифікація педагогічних працівників ПТНЗ на 

курсах підвищення кваліфікації 

Н.В. Латуша, кандидат педагогічних наук, методист Навчально-методич-

ного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області 
 

Мотивуючий менеджер: психологічні особливості підготовки 

С.Ю. Мейтарчан, член Української Асоціації організаційних психологів 

та психологів праці 
 

Дієва соціально-психологічна служба як важлива складова забезпе-

чення державної політики з реформування пенітенціарної системи 

Ю.А. Паскевська, кандидат психологічних наук, доцент Запорізького 

національного університету, голова правління ГО «Асоціація фахівців психо-

логічної допомоги» 
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13 квітня 2018 року 

 

Розвиток економічної культури у майбутніх фахівців банківської 

сфери в процесі їх фахової підготовки 

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

дисциплін Національної академії статистики, обліку та аудиту 
 

Підготовка студентської молоді до правової активності як основа 

їхньої майбутньої ефективної діяльності 

О.М. Чубко, здобувач кафедри психології управління ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України 

 

 

 
10:00–11:30 

 

 

МАЙСТЕР-КЛАС № 1 
 

Виступати публічно! 
 

Ведуча: Вороп Інна Валерівна, практичний психолог Центру педаго-

гічних та психологічних досліджень Київського національного торговельно-

економічного університету 

 

 

МАЙСТЕР-КЛАС № 2 
 

Технологія управління конфліктами та конфліктними ситуаціями як 

передумова збереження психологічного здоров’я менеджерів  

освітніх організацій 

 

Ведуча: Шевченко Антоніна Михайлівна, кандидат психологічних наук, 

старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту Кому-

нального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія 

неперервної освіти», член Української Асоціації організаційних психологів та 

психологів праці 

 

 

МАЙСТЕР-КЛАС № 3 
 

Психологія перфекціонізму викладачів вищої школи 

 

Ведуча: Грубі Тамара Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка, 

керівник осередку Української Асоціації організаційних психологів та психо-

логів праці в м. Києві 
 

*** 

 

11:45–13:15 
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МАЙСТЕР-КЛАС № 4 

Особливості розробки електронного курсу для навчання персоналу  

в бізнес-організації 
 

Ведучий: Паньковець Віталій Леонідович, кандидат психологічних. 

наук, доцент кафедри соціальної психології факультету психології Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, бізнес-тренер Е-КОМ, член 

Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці 

 

 

МАЙСТЕР-КЛАС № 5 

Професійний вибір або яка професія -МОЯ? 

 

Ведучі: Хоменко В`ячеслав Дмитрович, Чумаченко Ганна Сергіївна, 

практичні психологи Центру педагогічних та психологічних досліджень 

Київського національного торговельно-економічного університету 

 

 

МАЙСТЕР-КЛАС № 6 

Від особистої приватності до приватної власності:  

соціально-психологічний практикум 
 

Ведуча: Дембицька Наталія Миколаївна, кандидат психологічних наук, 

старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

 

*** 

 

14:30–16:00 

 

МАЙСТЕР-КЛАС № 7 

Психометрія в роботі з персоналом організацій: можливості 

психодіагностичного інструментарію 

 

Ведуча: Ткалич Маріанна Григорівна, доктор психологічних наук, 

професор кафедри психології та соціальної роботи  Інституту підготовки кадрів 

Державної служби зайнятості України, член Української Асоціації організацій-

них психологів та психологів праці 

 

 

 

МАЙСТЕР-КЛАС № 8 

Чи готовий український бізнес іти шляхом різноманітності 

та інклюзивності? 
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Ведуча: Діденко Марина Сергіївна, старший викладач ДВНЗ «Універ-

ситет менеджменту освіти» НАПН України, психологиня, тренерка ВБО «Точка 

опори», експертка з питань впровадження «політик рівності» на робочому місті, 

автор тренінгів по толерантності та недискримінації для різноманітних про-

фесійних груп. Співавтор онлайн курсу «Залучайте найкращих: створюйте робочі 

місця без дискримінації», член Української Асоціації організаційних психологів 

та психологів праці. 

 

 

МАЙСТЕР-КЛАС № 9 

Психофізіологічна експертиза для співробітників, зайнятих на роботах з 

шкідливими умовами праці 

 

Ведучі: Олександр Іванович Паршак, науковий кореспондент лабора-

торії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України; 

Олена Валеріївна Романова, науковий кореспондент лабораторії орга-

нізаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

 

 

16:00–17:00 

ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


