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ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНГРЕС З ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ
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20–22 червня 2019 року, м. Кам’янець-Подільський

Основні напрямки роботи конгресу:

Організаційна психологія:
 Психологічні основи управління змінами та організаційним розвитком
 Психологічні детермінанти розвитку організаційної культури
 Психологічні особливості ефективної діяльності менеджерів в організації
 Психологія лідерства в організації
 Психологічні особливості діяльності команд в організації
 Психологія професійної кар’єри в організації
 Психологічне здоров’я та благополуччя персоналу в організації
 Психологія комунікацій та управління конфліктами в організації
 Технології роботи організаційних психологів в організації
 Підготовка менеджерів, організаційних психологів для психологічного забезпечення ефективної
діяльності організації
 Надання психологічної допомоги учасникам бойових дій та проблеми їх реадаптації до роботи в
різних організаціях
 Особливості роботи організаційних психологів із працівниками організацій-внутрішньо
переміщеними особами та їх сім’ями
 Технології психологічної допомоги особистості, сім’ї та організації в умовах соціальної напруженості
 Психологічні особливості діяльності організацій в різних соціальних сферах (державне управління,
промисловість, бізнес, освіта; медицина та ін.)
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 орієнтації на клієнта в організації
 Психологія економічної свідомості та поведінки
 Психологічні аспекти економічної соціалізації
 Психологія безробітних, бідних та багатих
 Підготовка менеджерів, психологів до вирішення психолого-економічних проблем

Основні форми роботи на конгресі: пленарне засідання, тематичні сесії, запрошені
симпозіуми, майстер-класи, круглі столи. Планується, що в роботі конгресу приймуть
участь зарубіжні психологи.
На пленарному засіданні передбачаються виступи – 20 хв., тривалість тематичної
сесії (запрошеного симпозіуму, майстер-класу, круглого столу) – 1,5 години, виступи на
тематичних сесіях та симпозіумах – 10 хв.

Робочі мови конгресу: українська, російська, англійська.
База проведення конгресу: Кам’янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка.
Орієнтовна програма конгресу*:
20.06.19 р. (1-й день)
до 11-00
Заїзд учасників конгресу, поселення в готелі
11-00 – 12-00 Реєстрація учасників конгресу
12-00 – 14-00 Відкриття конгресу. Пленарне засідання
14-00 – 15-00 Обідня перерва
15-00 – 18-00 Тематичні сесії/запрошені симпозіуми /майстер-класи/ круглі столи
19-00 – 22-00 Святковий фуршет
21. 06.19 р. (2-й день)
8-00 – 9-00
Сніданок
10-00 – 13-00 Тематичні сесії/запрошені симпозіуми /майстер-класи/ круглі столи
13-00 – 14-00 Обідня перерва
14-00 – 17-00 Тематичні сесії/запрошені симпозіуми /майстер-класи/ круглі столи
17-00 – 19-00 Оглядова екскурсія по місту та Кам янець-Подільській фортеці
22.06.19 р. (3-й день)
8-00 – 9-00
Сніданок
9-00 – 11-00 Тематичні сесії/запрошені симпозіуми /майстер-класи/ круглі столи.
Збори членів УАОППП
11-00 – 12-00 Закриття конгресу
12-00 – 20-00 Екскурсійна програма по історичних та мальовничих місцях українського
Поділля (факультативна)
після 20-00
Від’їзд учасників
* Організаційний комітет конгресу залишає за собою право за необхідністю вносити незначні зміни в
програму конгресу

Організаційний внесок (грн.):
Участь у Конгресі (очна/заочна)
Участь студентів у Конгресі
(очна/заочна)

для членів УАОППП** для інших учасників
400/300
500/350
300/200
330/230

- Організаційний внесок за умови очної участі включає: організаційний пакет
(матеріали конгресу, збірник тез конгресу, програма, сертифікат, бейджик), доступ до
конгресу, канцелярське та технічне забезпечення, оглядова екскурсія по місту.
- Організаційний внесок за умови заочної участі включає: збірник тез конгресу,
програма, сертифікат.
- Організаційний внесок для студентів включає: збірник тез конгресу, програма,
сертифікат. Оплата здійснюється за наявності студентського квитка денної форми
навчання.
- ** Організаційний внесок для членів УАОППП здійснюється за умови оплати
членського щорічного внеску за 2018 рік.
- Разом з організаційним внеском, додатково оплачується участь у Святковому
фуршеті в ресторані (за бажанням). Вартість 500 грн.
Організаційний внесок перераховується на р/р № 2600413966 в АТ «Полтавабанк» МФО 331489, код ЄДРПОУ 26297210 (призначення платежу: участь у конгресі,
П.І.Б.).

Для участі у конгресі необхідно подати до оргкомітету (до 2 травня 2019 р.):
 заявку на участь у конференції (заповнити на сайті УАОППП:
www.uaoppp.com.ua);
 тези виступу робочою мовою обсягом до 2 стор. у електронному вигляді
(uaoppp@gmail.com);
 організаційний внесок у відповідному розмірі, оплату за святковий фуршет та
копію банківської квитанції про його оплату.
Проживання учасників конгресу буде організовано в надзвичайно привабливому
чотирьохзірковому готельному комплексі «Клеопатра» (який знаходиться у центрі міста,
за адресою м. Кам’янець-Подільський, вул. Татарська, 19). Вартість проживання: 1 місце у
2-місному стандартному номері, із сніданком – 450 грн. У вартість проживання входить
сніданок, користування басейном, боулінгом, більярдом.
Бронювання готелю здійснюється індивідуально учасниками конгресу до 20 травня
2019 року. Контактна особа: Куриця Денис Іванович (тел. 097 671 18 57). Заявку
відправляти на ел. адресу: deniskouritsa@gmail.com.
Вимоги до оформлення тез, які подаються до збірника тез (до 2 травня 2019 р.):
Тези, що висвітлюють результати теоретичного дослідження, повинні включати
такі блоки: 1) актуальність дослідження із теоретико-методологічним обґрунтуванням
проблеми; 2) мета дослідження; 3) результати теоретичного аналізу проблеми; 4)
висновки.
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; 5)
висновки.
Назви та змістові блоки пишуться з абзацу і виділяються жирним шрифтом. Перед
текстом тез слід вказати: назву тез, ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, звання,
посаду, установу, Open Researcher and Contributor ID (ORCID).
Для аспірантів додатково вказати прізвище, ім я, по батькові наукового керівника,
його посаду та місце роботи.
Обсяг тез – до 2 сторінок друкованого тексту. Електронна версія тез: формат *.docх.
Шрифт Times New Roman, 14 кегль, через півтора інтервали; поля: зверху – 2 см, знизу – 2
см, ліворуч – 3 см, праворуч – 1,5 см.
Матеріали конгресу будуть видані до його початку.
Контактна інформація:
- адреса: Україна 01033 м. Київ, вул. Паньківська 2, офіс 22; ел.
uaoppp@gmail.com; тел./факс: 044 2880719;
сайт УАОППП: www.uaoppp.com.ua
- Контактні особи: Креденцер Оксана Валеріївна, тел. – (050) 667 33 44,
okred278@gmail.com; Лагодзінська Валентина Іванівна, тел. – 067 771 45 88,
vlagoda@ukr.net; Терещенко Кіра Володимирівна, тел. – (095) 133 16 10,
kteresh75@gmail.com.

Запрошуємо до участі в роботі конгресу всіх зацікавлених осіб!

адреса:
e-mail:
e-mail:
e-mail:

