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Основні напрями роботи конференції:
Організаційна психологія:











Психологічне здоров’я та благополуччя персоналу в організації.
Психологічне здоров’я персоналу в організації в умовах пандемії: новий досвід, виклики.
Психологічні особливості діяльності персоналу в умовах самоізоляції та роль самоефективності
персоналу
Психологічні і творчі ресурси персоналу організацій в умовах пандемії.
Забезпечення Work Life Balance в кризових ситуаціях.
Інноваційні стилі управління, лідерство та професійна кар’єра в організації в умовах пандемії.
Психологія управління змінами в організації в умовах пандемії (адаптація до змін, введення нових форм
напрямків роботи, командної взаємодії тощо).
Психологія комунікації та управління конфліктами в організації в умовах пандемії.
Психологічні умови створення безпечного психологічного середовища та особистого простору в умовах
пандемії.
Профілактика професійного стресу та професійного вигорання у представників ризикових професій
(військові, лікарі, пожежники тощо) та в інших професійних групах персоналу.

Економічна психологія:
 Психологія грошей, інвестицій та заощаджень в умовах пандемії.
 Психологія підприємництва та психологія внутрішньоорганізаційного підприємництва в умовах кризи.
 Психологія маркетингу, реклами та споживчої поведінки в нових соціально-економічних умовах.
 Психологічні аспекти економічної соціалізації в умовах пандемії.
 Психологія безробітних, бідних та багатих: нові виклики та організаційно-психологічні підходи до їх
вирішення.
Психологічна допомога персоналу:
 Дистанційна психологічна допомога персоналу організації в період пандемії.
 Психологічне навчання персоналу в період пандемії: можливості та обмеження.
 Особливості проведення психоедукації, тренінгів, вебінарів, дистанційних навчальних курсів в період
пандемії.
 Традиційні форми підготовка менеджерів, психологів до вирішення психолого-економічних проблем.

Основні форми роботи на конференції: пленарне засідання, секційні засідання. На пленарному
засіданні передбачаються виступи до 10 хв., на тематичних сесіях – до 3 хв.
Місце проведення конференції. Конференція буде проходити в онлайн-режимі. Всім учасникам
буде перед початком розіслано посилання на відповідний ресурс.
Для участі у конференції необхідно подати до оргкомітету (до 15 травня 2020 р.):
 заявку на участь у конференції за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/1cgd5uTyvWxIqBGdTDwimnKlmk1q7t729_hop43sUgc0/edit#responses;
 організаційний внесок у відповідному розмірі на рахунок УАОППП та копію банківської
квитанції про його оплату (відправити за адресою: uaoppp@gmail.com).

Організаційний внесок складає для членів УАОППП (за умови проплати членського внеску за
2019 рік) – 100 грн, для інших учасників – 150 грн. Організаційний внесок включає: доступ до
конференції, програму, сертифікат.
Організаційний внесок перераховується на р/р IBAN: UA763314890000000002600413966
в АТ «Полтава-банк» МФО 331489, код ЄДРПОУ 26297210 (призначення платежу: участь у
конференції, П.І.Б.).
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 ін.);
 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.
Контактні дані:
- Креденцер Оксана Валеріївна, тел. – (050) 667 33 44, e-mail: okred278@gmail.com;
- Шевченко Антоніна Михайлівна, тел. – 067 873 99 61, е-mail: kafedra2019@ukr.net.
- Лагодзінська Валентина Іванівна, тел. – 067 771 45 88, e-mail: vlagoda@ukr.net;
- Терещенко Кіра Володимирівна, тел. – (095) 133 16 10, e-mail: kteresh75@gmail.com;

Запрошуємо до участі в роботі конференції всіх зацікавлених осіб!

