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ХІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію
з організаційної та економічної психології
«ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ В УКРАЇНІ:
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»
(12-13 квітня 2018 року, м. Київ, Україна)
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



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)

Психологічне забезпечення ефективності і безпеки професійної діяльності у звичайних та особливих
умовах:




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.
Місце проведення конференції. Конференція буде проходити в Київському національному торговельноекономічному 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
Очна участь у конференції*
Заочна участь у конференції **
Участь студентів***

для членів УАОППП
300
250
100

для інших учасників
350
270
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.
**** 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!

