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На базі Запорізького національного університету 19-20 жовтня 2017 року відбудеться ІV
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
«Технології роботи психолога в організації», співорганізаторами якої виступають Інститут психології
імені Г.С. Костюка НАПН України, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.
Запрошуємо студентів, аспірантів, молодих вчених та всіх, кого цікавлять проблеми сучасної
соціальної, організаційної та економічної психології, взяти участь у роботі конференції.
У роботі конференції плануються майстер-класи, лекторій, дискусійний клуб, попередній анонс
яких ви можете знайти нижче в інформлисті.
У роботі конференції планується висвітлення технологій роботи психолога в організації з
наступної проблематики:
1. Психологічні основи управління змінами та організаційним розвитком.
2. Психологічні детермінанти розвитку організаційної культури.
3. Психолоічні проблеми профвідбору, адаптації, мотивації та здійснення професійної кар’єри
персоналу в організації.
4. Профілактика та подолання практик дискримінації в організаціях
5. Психологія комунікацій та управління конфліктами в організації.
6. Робота організаційних психологів в різних соціальних сферах (державна служба, бізнес,
промисловість, освіта, охорона здоров'я, армія, МВД тощо).
7. Психологічний супровід закладів системи освіти.
8. Організація роботи психолога в клініках та інших медичних закладах.
9. Підготовка організаційних психологів у системі вищої освіти.
Кінцева рубрикація збірника тез буде сформована на підставі надісланих тез.
Робоча мова конференції: українська, англійська
Форма участі у конференції: очна / заочна.
Регламент роботи: доповіді до 10 хв. Робота конференції забезпечується мультимедійним
обладнанням.
База проведення конференції: Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, вул Гоголя
118 (8 навч. корп.).
Для участі в конференції необхідно до 01 жовтня 2017 р.
1. зареєструватися онлайн https://goo.gl/forms/D4nIms38aOkA2Pt23
2. подати в Оргкомітет за електронною адресою zaporizhzhya2012@yahoo.com матеріали
доповіді (тези українською / англійською мовою) в електронному вигляді (Назва файлa:
Ivanenko_tezy).
Після розгляду тез оргкомітет до 05 жовтня 2017 р. надішле інформацію про оплату участі на
вашу електронну адресу.

Оплатити участь необхідно до 10 жовтня 2017 р. та надіслати копію квітанції на адресу
конференції.
Вартість участі у конференції: для студентів – 150 грн, для аспірантів та молодих вчених – 200
грн., яка включає: участь у пленарному та секційних засіданнях, матеріали конференції (збірник тез,
програма).
Участь у конференції без публікації тез та отримання матеріалів – 120 грн.
У разі заочної участі розсилка матеріалів здійснюється Новою поштою за рахунок учасників.
Вимоги до оформлення матеріалів, які подаються до збірника тез:
Тези теоретичних досліджень повинні включати такі блоки: 1) актуальність дослідження,
теоретико-методологічне обґрунтування проблеми; 2) мета дослідження; 3) результати теоретичного
аналізу проблеми; 4) висновки.
Тези емпіричних досліджень повинні включати: 1) актуальність дослідження з теоретикометодологічним обґрунтуванням проблеми; 2) мета дослідження; 3) методика і організація дослідження;
4) результати дослідження; 5) висновки.
ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕЗ НЕ ПОДАЄТЬСЯ!
Назви та смислові блоки пишуться з абзацу і виділяються жирним шрифтом. Перед текстом тез
потрібно вказати: назву, ініціали, прізвище автора, наукове звання, ступінь, посаду, установу.
Обсяг тез – до 2 сторінок друкованого тексту. Електронна версія тез: формат *.doc та *.docx.
Шрифт Times New Roman, 12 кегль, 1 інтервал, поля з усіх боків 2 см.
Графіки, схеми та малюнки у тезах НЕ ПОДАЮТЬСЯ!
Студенти / аспіранти / здобувачі повинні разом з тезами надіслати рецензію наукового керівника.
Матеріали конференції будуть розіслані до 20 листопада 2017 року.
Оргкомітет залишає за собою право на відмову в публікації матеріалів, що не відповідають
зазначеним вимогам або подані пізніше встановленого терміну.
Автори мають змогу також подати статтю у фаховий наукометричний збірник наукових праць
«Проблеми сучасної психології». Друкування статей здійснюється за бажанням і за рахунок авторів.
Детальна інформація і вимоги щодо публікації статей – на сайті журналу (www.psyjournal.in.ua).
Контактна інформація:

Запорізький національний університет
факультет соціальної педагогіки та психології, кафедра психології
м. Запоріжжя, вул. Гоголя 118, кімн. 220
Тел. (+38-0612-62-41-02)
+38-050-322-09-25
e-mail zaporizhzhya2012@yahoo.com
ВАЖЛИВІ ДАТИ
1 жовтня 2017 р. – кінцевий термін подання тез
10 жовтня 2017 р. – кінцевий термін оплати участі
19-20 жовтня 2017 р. – конференція
20 листопада 2017 р. – розсилка матеріалів

АНОНС ОРІЄНТОВНИХ ЗАХОДІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
19 жовтня 2017 р.
10.00 – Вітальне слово Оргкомітету конференції
10.30 – 12.30
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ:
1. Соціальна напруженість в організації: сутність, основні види, причини виникнення та умови
попередження
Карамушка Людмила, 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, завідувач лабораторії організаційної та соціальної
психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ)
2. Роль менеджерів середньої ланки в управлінні змінами на промисловому підприємстві
Поплавська Анжеліка, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Запорізького
національного університету (м. Запоріжжя)
3. Рівень та детермінанти професійної самоактуалізації персоналу організацій
Козюра Наталія, магістр першого року навчання спеціальності “Психологія” Запорізького
національного університету (м. Запоріжжя)
4. Задоволеність роботою як детермінанта прихильності персоналу до організації
Харьков Антон, студент 4 курсу спеціальності “Психологія” Запорізького національного університету
(м. Запоріжжя)
14.00 – 16.00
СТУДЕНТСЬКИЙ ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ:
Тема: “Психолог у сучасній організації: нові виклики”
Ведучі: Козюра Наталія, Мітіна Алла, магістри 1 року навчання спеціальності “Психологія”
Запорізького національного університету
---------------------------------------------------20 жовтня 2017 р.
9.00 – 10.00
ЗАПРОШЕНА ЛЕКЦІЯ:
1.

“Дискримінація: мобінг, ейджизм та сексизм в організаціях: що це, чому і як подолати”
Ткалич Маріанна, доктор психологічних наук, професор кафедри психології та соціальної роботи
Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України (м. Київ)

10.00 – 13.00 / 14.00-15.30
МАЙСТЕР-КЛАСИ:
1. «Лідерство: сутність, види, форми здійснення в умовах соціальної напруженості»
Карамушка Людмила, 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, завідувач лабораторії організаційної та
соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Президент
Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці (м. Київ)

2. «Застосування когнітивно-поведінкових технік у розвитку самоефективності студентів»
Сняданко Ірина, доктор психологічних наук, доцент кафедри теоретичної та практичної
психології Національного Університету “Львівська політехніка” (м. Львів)
3. “Розвиток організаційної та командної резильєнтності”
Спіцина Лариса, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Запорізького
національного університету (м. Запоріжжя).
4. “Особистість та організація: співвідношення цілей”
Іщук Ольга, кандидат психологічних наук, доцент
національного університету (м. Запоріжжя).
5.

кафедри

психології

Запорізького

“Організація роботи перинатального психолога: методи та техніки перінатальної
допомоги”
Мосол Наталія, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Запорізького
національного університету (м. Запоріжжя).

16.00 – ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
Під час конференції також планується виставка-презентація книг, виданих кафедрою психології ЗНУ,
лабораторією організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН
України, Українською асоціацією організаційних психологів та психологів праці (УАОППП)

