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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ

9-30 – 10-00

Підключення. Реєстрація учасників конференції

10-00 – 10-30

Відкриття конференції

10-30 – 13-00

Панельні дискусії

13-00 – 15-00

Круглий стіл

15-00 – 17-30

Панельні дискусії

17-30 – 18-00

Прийняття резолюції. Закриття конференції

***
Конференція буде проходити на платформі ZOOM
Всім учасникам буде розіслано посилання на веб-кімнату конференції.
Регламент виступів: на панельних дискусіях - до 10 хв., на круглому столі
– до 7 хв.
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ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Круглий стіл: «ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ПЕРСОНАЛУ В
ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19: НОВИЙ ДОСВІД,
ПРОБЛЕМИ, ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ».
Напрямок I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ПРОБЛЕМИ
ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я В ОРГАНІЗАЦІЇ
Панельна дискусія 1. Психологічне здоров’я в організації: виклики та
підходи до їх вирішення.
Панельна дискусія 2. Психологічне здоров'я
керівників, лідерів та
діяльність команд в організації.
Панельна дискусія 3. Психологічне здоров’я та благополуччя працівників в
організації.
Панельна дискусія 4. Самоорганізація діяльності персоналу, профілактика
та подолання професійного стресу і синдрому професійного вигорання.
Напрямок II. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ'Я ПЕРСОНАЛУ В РІЗНИХ
ТИПАХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Панельна дискусія 5. Психологічне здоров'я персоналу в організаціях
системи вищої освіти.
Панельна дискусія 6. Психологічне здоров'я персоналу організацій в
організаціях системи середньої освіти.
Панельна дискусія 7. Роль психологічної служби в системі освіти у
забезпеченні психологічного здоров'я в організації.
Панельна дискусія 8. Психологічне здоров’я персоналу в організаціях
різних соціальних сфер.
Напрямок III.
ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ПРОБЛЕМИ
ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я
Панельна дискусія 9. Психологічне здоров’я та благополуччя суб’єктів
економічної діяльності.
Напрямок IV. ПСИХОЛОГІЧНЕ НАВЧАННЯ ТА ДОПОМОГА
ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇЇ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ
Панельна дискусія 10. Дистанційне психологічне навчання та психологічна
допомога в період карантину: можливості та обмеження.
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ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ
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фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту психології імені
Г.С. Костюка НАПН України, Президент ВГО «Товариство психологів України»
Бендерець Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, в.о. ректора
Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський
обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»
Карамушка Людмила Миколаївна, дійсний член 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, Президент УАОППП

Напрямок І
ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ПРОБЛЕМИ
ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я В ОРГАНІЗАЦІЇ
Панельна дискусія 1
ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я В ОРГАНІЗАЦІЇ: ВИКЛИКИ ТА
ПІДХОДИ ДО ЇХ ВИРІШЕННЯ
Модератори:
Карамушка Людмила Миколаївна, дійсний член 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, завідувачка лабораторії організаційної та
соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,
Президент УАОППП;
Креденцер Оксана Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент,
провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної
психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, член
Виконавчої дирекції УАОППП;
Шевченко Антоніна Михайлівна, кандидат психологічних наук, завідувач
кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти Комунального
навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут
післядипломної освіти педагогічних кадрів», керівник місцевого осередку
УАОППП в Київській області
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Нова теоретична парадигма дослідження психологічного здоров’я
особистості
Максименко Сергій Дмитрович, дійсний член НАПН України, доктор
психологічних наук, професор, академік-секретар Відділення психології, вікової
фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту психології імені
Г.С. Костюка НАПН України, Президент ВГО «Товариство психологів України»
Управлінські
аспекти
забезпечення
психологічного
здоров’я
педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти
Бендерець Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, в.о. ректора
Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський
обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»
Психологічне здоров’я в організації: роль копінг-стратегій керівників
освітніх організацій в його забезпеченні
Карамушка Людмила Миколаївна, дійсний член НАПН України, доктор
психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та
соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,
Президент УАОППП
Снігур Юлія Сергіївна, аспірантка лабораторії організаційної та соціальної
психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, фахівець
2-ї категорії навчально-організаційної групи по забезпеченню навчального
процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Психологічне здоров'я фахівців з соціальної роботи в умовах сьогодення
Балахтар Валентина Візіторівна, доктор психологічних наук, доцент,
доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького
національного університету імені Ю. Федьковича, керівник місцевого
осередку УАОППП в м. Чернівці
Cуб’єктивне благополуччя як індикатор психологічного здоров’я
персоналу освітніх організацій
Бондарчук Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор,
завідувач кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «Університет
менеджменту освіти» НАПН України
Використання методу асесмента організацій (за Г. Левінсоном) у
дослідженні організаційної культури якості
Власов Петро Костянтинович, доктор психологічних наук, директор
Інституту прикладної психології, керівник місцевого осередку УАОППП в
Харківській області
Кисельова Ганна Аркадіївна, кандидат філологічних наук, виконавчий
директор Інституту прикладної психології
Вплив життєвої позиції людини на ставлення до грошей
Клименко
Наталія
Геннадіївна,
психотерапевт,
організаційний
консультант, засновниця Центру психологічного консультування та
психотерапії «Психолад»
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Самоефективність персоналу
освітніх
організацій
як
основа
забезпечення психологічного здоров’я
Креденцер Оксана Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент,
провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної
психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, член
Виконавчої дирекції УАОППП
Задоволеність працею
як інтегративний показник професійного
благополуччя працівників організацій в системі державної служби
Малімон Людмила Яківна, кандидат психологічних наук , доцент, доцент
кафедри загальної та соціальної психології і соціології Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки, керівник місцевого
осередку УАОППП в м. Луцьку
Управління створенням здоров’язбережувального освітнього середовища
Петренко
Оксана
Михайлівна,
директор
Калинівського
НВК
Васильківського району Київської області
Психологічний супровід створення здоров’язбережувального освітнього
простору
Радченко Лілія Григорівна, практичний психолог освітнього округу –
опорного закладу освіти «Шкарівський академічний ліцей – центр
позашкільної освіти» Білоцерківської районної ради Київської області
Психологічне здоров'я як основа успішності лідера
Романовський Олександр Георгійович, доктор педагогічних наук,
професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри педагогіки і
психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна
Національного технічного університету «Харківський політехнічний
університет», керівник місцевого осередку УАОППП в м. Харкові
Відданість й ідентифікація в організації: міфи і реальність
Соколова Ірина Михайлівна, доктор психологічних наук, професор,
завідувач кафедри практичної психології Української інженерно-педагогічної
академії
Технологія забезпечення психологічного здоров'я менеджерів та
педагогічних працівників освітніх організацій як складова їхньої
професійної компетентності
Шевченко Антоніна Михайлівна, кандидат психологічних наук, завідувач
кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти Комунального
навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут
післядипломної освіти педагогічних кадрів», керівник місцевого осередку
УАОППП в Київській області
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Круглий стіл
ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ
В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19: НОВИЙ ДОСВІД,
ПРОБЛЕМИ, ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Керівники круглого столу:
Карамушка Людмила Миколаївна, дійсний член НАПН України, доктор
психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та
соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,
Президент УАОППП;
Креденцер Оксана Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент,
провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної
психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, член
Виконавчої дирекції УАОППП;
Шевченко Антоніна Михайлівна, кандидат психологічних наук, завідувач
кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти Комунального
навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут
післядипломної освіти педагогічних кадрів», керівник місцевого осередку
УАОППП в Київській області
Психологічні особливості роботи та адаптації журналістів під час
карантину в зв’язку з пандемією
Арефнія Світлана Вячеславівна, кандидат психологічних наук, доцент
кафедри психології МАУП, психотерапевт, гипнотерапевт, груповий тренер,
фізіономіст, телеексперт, керівник тренінгового центру «ФИЛИН»
Психологічна готовність вчителя до організації дистанційного навчання
в кризових умовах
Вознюк Алла Вікторівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач
кафедри психології Комунального закладу Сумського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти, керівник місцевого осередку УАОППП в
м. Суми
Особливості формування психологічної готовності здобувача освіти до
самоорганізації в умовах карантину
Горбань Галина Олександрівна, доктор психологічних наук, доцент,
професор кафедри психології Запорізького національного університету
Психологічне консультування в період пандемії
Діденко Марина Сергіївна, кандидат психологічних наук, старший
викладач кафедри психології та особистісного розвитку ДЗВО «Університет
менеджменту освіти», психолог-практик, тренерка, експертка ЗМІ
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Використання програми Майндфулнес як умова подолання особистісної
напруженості персоналу організацій в період карантину
Заіка Інна Вячеславівна, науковий кореспондент лабораторії організаційної
та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН
України, старший викладач кафедри практичної психології Київського
університету імені Бориса Грінченка, практичний психолог центру здоров'я
та розвитку «Коло сім'ї»
Діяльність психологів освітніх організацій в період карантину:
результати дистанційного емпіричного дослідження
Карамушка Людмила Миколаївна, дійсний член НАПН України, доктор
психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та
соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,
Президент УАОППП
Шевченко Антоніна Михайлівна, кандидат психологічних наук, завідувач
кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти Комунального
навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут
післядипломної освіти педагогічних кадрів», керівник місцевого осередку
УАОППП в Київській області
Особливості дистанційної роботи (telecommuting) в умовах карантину
COVID-19
Клімовський Станіслав, PhD (кандидат юридичних наук), віце-президент
Асоціації з підтримки науки та інновацій (Association pour la Promotion des
Sciences et des Innovations), місто Париж, Франція
Попередження негативних наслідків впливу пандемії на психіку
особистості
Корольчук Микола Степанович, доктор психологічних наук, професор,
завідувач кафедри психології Київського національного торговельноекономічного університету
Особливості психологічної допомоги під час пандемії
Корольчук Валентина Миколаївна, доктор психологічних наук, професор,
професор кафедри психології Київського національного торговельноекономічного університету
Творчість персоналу освітніх організацій як чинник психологічного
здоров'я
Лагодзінська Валентина Іванівна, кандидат психологічних наук, старший
науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, член Виконавчої
дирекції УАОППП
Соціальна ізоляція як передумова виникнення відстороненості та
тривожності у особистості
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Мартиненко Павло Андрійович, аспірант Інституту психології імені
Г.С. Костюка НАПН України, викладач Міжнародного інституту глибинної
психології
Особливості розробки електронних курсів в організації в умовах
національного карантину
Паньковець Віталій Леонідович, кандидат психологічних наук, доцент,
доцент КНУ імені Тараса Шевченка
Психологічні потреби працівників охорони здоров’я, які виникають
унаслідок коронавірусної пандемії
Паскевська Юлія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент,
начальник відділу моніторингу дотримання прав людини у сфері психічного
здоров`я МОЗ України
Індивідуальність та здоров'я людини в контексті пандемії
Подшивалкіна Валентина Іванівна, доктор соціологічних наук, професор,
завідувачка кафедри соціальної і прикладної психології Одеського
національного університету імені І.І. Мечникова
Таценко Алла Олександрівна, магістр, викладач кафедри соціальної і
прикладної психології Одеського національного університету імені
І.І. Мечникова
Профілактика та подолання психологічних проблем особистості, що
виникають в умовах карантину
Сингаївська Ірина Валентинівна, кандидат психологічних наук, доцент
директор ННІ психології ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
Особливості організації дистанційної практики студентів спеціальності
«Психологія» під час карантину
Сняданко Ірина Ігорівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач
кафедри теоретичної та практичної психології НУ «Львівська політехніка»,
керівник місцевого осередку УАОППП у м. Львів
Детермінанти психологічного здоров’я персоналу організацій в умовах
карантину
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
Динаміка психоемоційних станів українців під час карантину: 4 хвилі
дослідження
Ткалич Маріанна Григорівна, доктор психологічних наук, доцент,
професор кафедри психології Інституту підготовки кадрів Державної служби
зайнятості України, запрошений експерт Соціологічної групи «Рейтинг».
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Панельна дискусія 2
ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ'Я КЕРІВНИКІВ, ЛІДЕРІВ ТА ДІЛЬНІСТЬ
КОМАНД В ОРГАНІЗАЦІЯХ
Модератори:
Бондарчук Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач
кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту
освіти» НАПН України;
Довгань Андрій Іванович, кандидат географічних наук, доцент, завідувач
кафедри природничо-математичної освіти та технологій КНЗ КОР
«Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»
Антикризове управління: зміни стилю лідерства за умов кризи
Артеменко Владлена Віталіївна, підприємець, «T&D консалтинг»
Прийняття управлінських рішень в умовах змін
Богданов Леонід Володимирович, засновник ТОВ «Тренінг-рішення»
Роль лідера в забезпеченні психологічного здоров’я та благополуччя
персоналу закладу вищої освіти в умовах пандемії
Гура Тетяна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор
кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад.
І.А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут»
Розвиток резилієнтності у жінок-управлінців в умовах пандемії за
допомогою арт-техніки «Освіти своє обличчя і навколо себе»
Інжиєвська Леся Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент
кафедри психології та особистісного розвитку ДЗВО «Університет
менеджменту освіти» НАПН України
Роль соціального лідерства у забезпеченні потреб та психологічного
здоров’я соціально незахищених верств населення
Карамушка Тарас Вікторович, кандидат психологічних наук, асистент
кафедри соціальної роботи Київського національного університету імені
Тараса Шевченка
Полівко Лариса Юріївна, кандидат психологічних наук, асистент кафедри
соціальної роботи Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
Вплив суб’єктивного благополуччя менеджерів освітніх організацій на
розвиток у них інноваційних стилів управління
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Клочко Алла Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, науковий
кореспондент лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту
психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Роль лідерських якостей в управлінській роботі керівника в умовах
соціально-економічної кризи
Куриця Алла Іванівна, кандидат психологічних наук, старший викладач
кафедри логопедії та спеціальних методик факультету корекційної та
соціальної педагогіки і психології Кам'янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка
Психологічні особливості прояву якостей емоційного лідера в організації
в умовах пандемії
Лагодзінський Віталій Володимирович, кандидат історичних наук,
менеджер ТОВ «Корпорація Будтранс»
Критерій формування лідерського потенціалу студентів: адаптаціяадаптивність
Ликова Мар'яна Вячеславівна, аспірантка Української інженернопедагогічної академії
Вплив соціально-психологічного клімату на ефективність роботи
команди супроводу дитини з особливими освітніми потребами
Прасол Дмитро Вікторович, кандидат психологічних наук, практичний
психолог Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр № 3»
Миколаївської міської ради
Психологічне благополуччя керівників закладів загальної середньої
освіти
Cушко Сергій Олексійович, завідувач відділу управління закладами освіти
Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський
обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»
Використання інноваційних форм управління командою в умовах
пандемії
Хохлова Надія, керуючий партнер «T & D консалтинг»
Психологічна структура здібностей особистості до роботи в команді
Черкаський Андрій Володимирович, кандидат історичних наук, доцент,
доцент ОНАХТ
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Панельна дискусія 3
ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ТА БЛАГОПОЛУЧЧЯ ПРАЦІВНИКІВ
В ОРГАНІЗАЦІЇ
Модератори:
Ткалич Маріанна Григорівна, доктор психологічних наук, доцент, професор
кафедри психології Інституту підготовки кадрів Державної служби
зайнятості України, запрошений експерт Соціологічної групи «Рейтинг»;
Часнікова Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, в.о.
проректора Комунального навчального закладу Київської обласної ради
«Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»
Суб’єктивне благополуччя керівників і персоналу освітніх організацій
як результат адаптації до різних умов діяльності
Брюховецька Олександра Вікторівна, доктор психологічних наук, доцент,
професор кафедри психології та особистісного розвитку Навчальнонаукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет
менеджменту освіти» НАПН України, керівник місцевого осередку
УАОППП в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України
Про психофізіологічний аспект когнітивного процесу
Власенко Андрій Анатолійович, аспірант кафедри психології управління
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України
Професійно-особистісні детермінанти ціннісно-мотиваційного конфлікту
педагогів в умовах самоізоляції
Дзюба Тетяна Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент
Полтавського
національного
педагогічного
університету
імені
В.Г. Короленка, керівник місцевого осередку УАОППП в м. Полтава
Емоційний тон як інструмент оцінки ступеня душевної благополучності
Калина Лариса Михайлівна, практичний психолог Васильківського
академічного ліцею «Успіх» м. Василькова Київської області
Організаційно-психологічні чинники психологічного здоров’я персоналу
освітніх організацій
Ковальчук Олександр Сергійович, науковий співробітник лабораторії
організаційної та соціальної психології Інституту психології імені
Г.С. Костюка НАПН України, член Виконавчої дирекції УАОППП
До проблеми психологічного здоров'я з точки зору теорії емергентних
циклічних рівнів існування К. Грейвза
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Кононенко Сергій Андрійович, старший викладач НТУУ «КПІ імені Ігоря
Сікорського»
Психічне здоров'я молоді в мінливому світі
Корсакевич Васіліса Василівна, кандидат психологічних наук, практичний
психолог КМПНД № 5
Роль особистісних ресурсів у забезпеченні психологічного благополуччя
Овдієнко Ірина Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент
кафедри психології і педагогіки факультету педагогіки і психології НПУ
імені М. П. Драгоманова
Моральні цінності як основа корпоративної культури організації
Педоренко Валентина Миколаївна, кандидат психологічних наук, старший
викладач кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
Психологічний аспект забезпечення розвитку соціального інтелекту
педагогічного партнерства в умовах пандемії
Резніков Олександр Анатолійович, аспірант Інституту соціальної та
політичної психології НАПН України
Переживання
карантинних
обмежень
життєдіяльності:
досвід
дослідження
Таценко Алла Олександрівна, магістр, викладач кафедри соціальної і
прикладної психології Одеського
національного
університету
імені
І.І. Мечникова
Психологічне здоров’я та благополуччя особистості в умовах пандемії:
новий досвід та виклики сучасності
Терещук Ангеліна Дмитрівна, кандидат психологічних наук, провідний
науковий співробітник лабораторії загальної психології та історії психології
ім. В.А. Роменця Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України
Організаційна
лояльність
персоналу:
теоретико-методологічні
конструкти аналізу
Трофімов Андрій Юрійович, кандидат психологічних наук, доцент, доцент
кафедри психології розвитку Київського національного університету імені
Тараса Шевченка
Оцінка психологічного здоров'я особистості: показники та критерії
Юхимович Катерина Іванівна, практичний психолог Тетерівської ЗОШ ІІІІ ступенів імені Н. Сосніної Київської області
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Панельна дискусія 4
САМООРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ, ПРОФІЛАКТИКА
ТА ПОДОЛАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СТРЕСУ І СИНДРОМУ
ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ
Модератори:
Бачинська Євгенія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент,
проректор Комунального навчального закладу Київської обласної ради
«Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»;
Івкін Володимир Миколайович, кандидат психологічних наук, доцент,
старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної
психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, член
Виконавчої дирекції УАОППП
Особливості самоусвідомлення і саморегуляції дорослої людини в умовах
пандемії
Аносова Анастасія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший
викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти Комунального навчального
закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут
післядипломної освіти педагогічних кадрів»
Копінг-стратегії соціально активної молоді як ресурс забезпечення
психологічного здоров'я
Карамушка Маргарита Ігорівна, аспірантка факультету психології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Самоорганізація персоналу як чинник покращення стосунків у
колективі
Килівник Анатолій Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного
педагогічного університету ім. М. Коцюбинського
Психологічні чинники професійного стресу керівників структурних
підрозділів закладів вищої освіти
Куриця Денис Іванович, кандидат психологічних наук, старший викладач
кафедри загальної та практичної психології факультету корекційної та
соціальної педагогіки і психології Кам'янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка
Психологічні чинники профілактики професійного вигорання персоналу
освітньої організації в умовах пандемії
Куриця Світлана Володимирівна, соціальний педагог Кам'янецьПодільської ЗОШ №8 І-ІІІ ст., керівник методичного об'єднання соціальних
педагогів закладів загальної середньої освіти м. Кам'янця-Подільського
.
Психологічні особливості профілактики професійного вигорання у
військовослужбовців
Мейтарчан Світлана Юріївна, заступник начальника навчального курсу з
морально-психологічного забезпечення Військового інституту Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
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Організація особистого простору суб’єкта в умовах самоізоляції як
чинник трансформації його екологічної самосвідомості
Отич Дарія Дмитрівна кандидат психологічних наук, доцент факультету
психології Національного педагогічного університету імені М.П.
Драгоманова
Забезпечення Work Life Balance у кризових ситуаціях
Педько Ольга Петрівна, старший викладач кафедри педагогіки, психології
та менеджменту освіти Комунального навчального закладу Київської
обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти
педагогічних кадрів»
Характер і специфіка особистісного самоконструювання персоналу
організацій у вимірі простору і часу
Соломка Тамара Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри психології Навчально-наукового інституту міжнародних
відносин та соціальних наук Міжрегіональної Академії управління
персоналом
Стрес освітніх реформ: стратегії психологічної підтримки особистості
Щотка Оксана Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувачка
кафедри психології Ніжинського державного університету імені Миколи
Гоголя

***

Напрямок 2
ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ'Я ПЕРСОНАЛУ В РІЗНИХ
ТИПАХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Панельна дискусія 5
ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ'Я ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЯХ
СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Модератори:
Вознюк Алла Вікторівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач
кафедри психології Комунального закладу Сумського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти, керівник місцевого осередку УАОППП в
м. Суми;
Ковальова Світлана Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри суспільно-гуманітарної освіти Комунального навчального
закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут
післядипломної освіти педагогічних кадрів»
Психологічні і креативні ресурси викладачів іноземної мови в умовах
пандемії
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Балахтар Катерина Сергіївна, асистент кафедри комунікативної
лінгвістики та перекладу Чернівецького національного університету імені Ю.
Федьковича
Організаційно-професійні
чинники
перфекціонізму
науковопедагогічного персоналу вищої школи
Грубі Тамара Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри
практичної психології Інституту людини Київського університету імені
Бориса Грінченка, керівник місцевого осередку УАОППП в м. Києві
Психологічне здоров’я на робочому місці: методи та форми збереження
Майборода Зінаїда Яківна, керівник навчального відділу Комунального
навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут
післядипломної освіти педагогічних кадрів»
Динаміка ціннісних орієнтацій студентської молоді в умовах пандемії
Лавренко Ольга Василівна, кандидат філософських наук, доцент,
провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної
психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України
Психологічне здоров’я персоналу освітньої організації в умовах пандемії
Осадча Лариса Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент
кафедри психолого-педагогічних дисциплін Уманського національного
університету садівництва, керівник місцевого осередку УАОППП в м. Умані
Розвиток здібностей до фасилітаційного впливу у викладачів закладів
вищої освіти
Попова Олена Вікторівна, кандидат наук, доцент, доцент кафедри
психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного
університету ім. М. Коцюбинського
Особливості формування стресостійкості в педагогічних колективах
закладів вищої освіти
Чаусова Тетяна Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового
інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту
освіти»
Методи боротьби з прокрастинацією в умовах карантину
Чемеринська Дзвіна Іванівна, кандидат психологічних наук, підприємець
Психологічні і творчі ресурси педагогічних працівників Нікопольського
педагогічного коледжу під час організації навчально-виховного процесу
дистанційно в умовах пандемії
Шевякова Наталія Леонідівна, кандидат психологічних наук, директор,
викладач психології КВНЗ «Нікопольський педагогічний коледж»
Дніпропетровської обласної ради
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Панельна дискусія 6
ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ'Я ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙ
В ОРГАНІЗАЦІЯХ СИСТЕМИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Модератори:
Лагодзінська Валентина Іванівна, 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;
Палкін Вадим Андрійович, кандидат історичних наук, доцент, доцент
кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти Комунального
навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут
післядипломної освіти педагогічних кадрів»
Основні напрямки забезпечення психологічного здоров’я в позашкільних
навчальних закладів
Баранова Вікторія Анатоліївна, науковий кореспондент лабораторії
організаційної та соціальної психології Інституту психології імені
Г.С. Костюка НАПН України
Психологiчне здоров'я педагогів після карантину
Гутарєва Тетяна Віталіївна, психолог ДНЗ «Казкова рибка» КиєвоСвятошинського району Київської області
Толерантність до невизначеності як чинник психологічного здоров’я
персоналу освітніх організацій
Івкін Володимир Миколайович, кандидат психологічних наук, доцент,
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
Оцінювальна діяльність педагога в умовах віддаленого навчання
(карантину)
Кабан Лариса Василівна, учений секретар Комунального навчального
закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут
післядипломної освіти педагогічних кадрів»
Вплив соціальної реклами на підлітків
Клибанівська Тетяна Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного
педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, керівник місцевого
осередку УАОППП в м. Вінниці
Збереження психологічного здоров'я педагогічних працівників закладів
освіти
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Матушевська Олена Василівна, методист вищої категорії, викладач
кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти Комунального
навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут
післядипломної освіти педагогічних кадрів»
Соціальні норми та відхилення у юнацькому віці
Олійник Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри фізичного виховання та психолого-педагогічних
дисциплін Вінницького національного аграрного університету
Вплив зайнятості педагогічних працівників на зниження рівня тривоги
й емоційного стану під час карантину
Полупан Іванна Іванівна, практичний психолог Мотовилівського закладу
загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Фастівської міської ради Київської
області
Безпечне освітнє середовище
Ролік Ольга Олександрівна, практичний психолог
академічного ліцею «Престиж» Київської області

Васильківського

Особливості взаємодії учасників освітнього процесу в умовах
коронавірусної пандемії
Сич Василь Михайлович, кандидат психологічних наук, доцент, директор
Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 ім. П. Тисьменецького Сквирської районної
ради Київської області
Роль керівника навчального закладу в організації освітнього процесу в
умовах пандемії
Сотніченко Ірина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
педагогіки, психології та менеджменту освіти Комунального навчального
закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут
післядипломної освіти педагогічних кадрів»
Забезпечення психологічного здоров’я учнів на уроках англійської мови
Шаталова Вікторія Олегівна, вчитель англійської мови Білоцерківської
спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим
вивченням слов’янських мов Білоцерківської міської ради Київської області
Взаємини між батьками і психологом
Шиманська Оксана Анатоліївна, практичний психолог ЗОШ №10
м. Бровари Київської області
Соціальна профілактика насильства над дітьми у сім'ї
Шпитко Людмила Іванівна, магістр, асистент вчителя ЗОШ 25 м. Чернівці
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Панельна дискусія 7
РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я В ОРГАНІЗАЦІЇ
Модератори:
Брюховецька Олександра Вікторівна, доктор психологічних наук, доцент,
професор кафедри психології та особистісного розвитку Навчальнонаукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет
менеджменту освіти» НАПН України, керівник місцевого осередку УАОППП
в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України;
Маковкіна Наталія Олександрівна, завідувач відділу практичної психології і
соціальної роботи Комунального навчального закладу Київської обласної ради
«Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»
Психологічний супровід забезпечення психологічного здоров’я працівників
соціально-психологічних служб закладів загально середньої освіти
Багдасарова Людмила Віталіївна, методист відділу практичної психології і
соціальної роботи Комунального навчального закладу Київської обласної
ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних
кадрів»
Збереження психологiчного здоров'я педагогічних працiвникiв
Бойко Iрина Володимирiвна, практичний психолог ДНЗ «Дзвiночок»
Києво-Святошинського району Київської області
Психологічне здоров'я педагога закладів дошкільної освіти
Голубнича Ніна Василівна, практичний психолог Гірського закладу
дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка» Бориспільського району Київської
області
Навчання дітей з особливими освітніми потребами
Гончаренко
Людмила
Олександрівна,
психолог
Микулицької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бородянського району Київської області
Створення здоров’язбережувального освітнього середовища на заняттях
з використанням ІКТ в початкових класах
Дишлева Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
педагогіки, психології та менеджменту освіти Комунального навчального
закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут
післядипломної освіти педагогічних кадрів»
Особливості взаємодії дорослих із дітьми в умовах пандемії
Загурська Світлана Миколаївна, старший викладач кафедри суспільногуманітарної освіти Комунального навчального закладу Київської обласної
ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних
кадрів»
Використання методів арт-терапії в роботі з учнями 5-11 класів
Зубко Мар'яна Василівна, магістр, практичний психолог Березанської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Київської області
Комплексна діагностика психосоціального розвитку особистості за
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допомогою комп’ютерної програми «Персонал»
Киричук Валерій Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «Університет
менеджменту освіти» НАПН України
Особливості адаптації працівника психологічної служби в новому
трудовому колективі
Маковкіна Наталія Олександрівна, завідувач відділу практичної
психології і соціальної роботи Комунального навчального закладу Київської
обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти
педагогічних кадрів»
Психологічне здоров'я педагога: профілактика стресу
Мороз Тетяна Володимирівна, практичний психолог, соціальний педагог,
інструктор з фізичного виховання дошкільників закладу дошкільної освіти
Руднянського навчально-виховного об'єднання Броварського району
Основні уявлення про здорову особистість
Олексюк Ірина Олександрівна, практичний психолог, соціальний педагог
Журавлиської загальноосвітньої школи I-III ступенів Ставищенського району
Київської області
Детермінація психологічного здоров'я школяра
Проскура Тетяна Степанівна, практичний психолог Білоцерківської спеціалізованої природничо-математичної школи І-ІІІ ступенів № 16 ім. М. О. Кириленка
Київської області
Психологічне здоров'я індивіда як запорука досконалого здоров'я
Тігашова Надія Анатоліївна, практичний психолог Богуславського ліцею
№ 2 Київської області
Збереження психологічного здоров'я
Фелді Олена Олександрівна, практичний психолог Київського обласного
центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Оберіг» Богуславського
району Київської області
Ціннісні орієнтації у формуванні економічної культури учня ліцею
Часнікова Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, в.о.
проректора Комунального навчального закладу Київської обласної ради
«Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»
Психічне здоров'я педагогічного колективу
Чорновол Юлія Василівна, психолог закладу дошкільної освіти (ясласадок) «Світлячок» Шпитьківської сільської ради Києво-Святошинського
району Київської області
Профілактика та подолання булінгу в освітньому середовищі як чинник
забезпечення психологічного здоров’я усіх учасників освітнього процесу
Шелест Леся Василівна, методист відділу практичної психології і
соціальної роботи Комунального навчального закладу Київської обласної
ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних
кадрів»
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Панельна дискусія 8
ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЯХ
РІЗНИХ СОЦІАЛЬНИХ СФЕР
Модератори:
Пащенко Дмитро Іванович, доктор педагогічних наук, професор, професор
кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти Комунального
навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут
післядипломної освіти педагогічних кадрів»;
Ковальчук Олександр Сергійович, науковий співробітник лабораторії
організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С.
Костюка НАПН України, член Виконавчої дирекції УАОППП

Професійна діяльність в умовах соціально-просторової ізоляції
Бахмутова Лариса Миколаївна, науковий співробітник ДУ Національний
антарктичний науковий центр МОН України
Групова ефективність спортивних команд
Войтенко Сергій Михайлович, кандидат наук із фізичного виховання і
спорту, старший викладач Вінницького національного аграрного
університету
Конфлікти в організації: види, причини виникнення та шляхи
вирішення конфліктних ситуацій
Гранацька Любов Вадимівна, начальник сектору з надання психологічної
підтримки АТ «Українська залізниця», філія «Пасажирська компанія»
Психологічна підтримка онкологічно хворої молоді
Карамушка Тарас Вікторович, кандидат психологічних наук, асистент
кафедри соціальної роботи факультету психології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
Шиковець Сергій Олександрович, аспірант факультету психології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Психологічні та соціальні чинники успішної інтеграції мігрантів та
біженців в умовах кризи
Кармалюк Сергій Павлович, кандидат історичних наук, доцент, доцент
кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича
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Типи сприйняття образу ветерана АТО/ООС сучасною українською
молоддю
Ковальчук Олена Степанівна, кандидат психологічних наук, доцент
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ
Салюк Марина Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри
загальної психології та патопсихології Дніпровського національного
університету імені Олеся Гончара
Теоретичний аналіз феномену "психологічної токсичності " працівника
як обумови перешкоджанню психологічному здоров'ю організації
Ліплянська Оксана Василівна, кандидат психологічних наук, менеджер
галузі середньої освіти, представник адміністрації «Німецько-української
міжкультурної школи в м. Києві» при Центральному управлінні у справах
шкільної освіти за кордоном Федеративної республіки Німеччина
Психологічні умови розвитку лідерських якостей у жінок-менеджерів
комерційних організацій
Литвинчук Анна Миколаївна, магістр, аспірантка лабораторії
організаційної та соціальної психології Інституту психології імені
Г.С. Костюка НАПН України, власник ГО «Пінк Тайм – Тайм фор ю»
Формування психологічної готовності до професійної діяльності у
майбутніх моряків
Ніконорова Марина Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент
кафедри суспільних наук та соціальної роботи КДМТУ
Психологічні особливості управління підрозділами промислового
підприємства в умовах карантинних заходів
Поплавська Анжеліка Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри психології Запорізького національного університету,
керівник місцевого осередку УАОППП в м. Запоріжжя
Психологічне
забезпечення
функціонування
представників
ризиконебезпечних професій в умовах надзвичайного стану
Шманько Олег Володимирович, кандидат історичних наук, доцент, доцент
кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного
університет імені Юрія Федьковича
Психологiчнi особливостi роботи працiвникiв приватного пiдприємства
в умовах перебування в самоiзоляцiï
Щiпановська Олена Робертiвна, кандидат психологічних наук, доцент,
заступник директора по персоналу ТОВ Грандiс Унio
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***
Напрямок III
ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ПРОБЛЕМИ
ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я
Панельна дискусія 9
ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ТА БЛАГОПОЛУЧЧЯ СУБ’ЄКТІВ
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Модератори:
Креденцер Оксана Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент,
провідний 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;
Власов Петро Костянтинович, доктор психологічних наук, директор
Інституту Прикладної Психології, керівник місцевого осередку УАОППП в
Харківській області
Суб'єктивне економічне благополуччя студентської молоді
Акімова Лариса Наумівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент
кафедри загальної психології та психології розвитку особистості Одеського
національного університету імені І.І. Мечникова
Кіршо Світлана Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент,
завідувач кафедри мовной та психолого-педагогічної підготовки Одеського
національного економічного університету
Підприємливість
як
особистісний
ресурс
для
економічного
самовизначення в умовах кризового сьогодення
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; асистент кафедри психології розвитку Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Психологічні теорії споживчої поведінки, засновані на психологічних
характеристиках особистості
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Лоленко Катерина Михайлівна, магістр,
аспірантка лабораторії
організаційної та соціальної психології Інституту психології імені
Г.С. Костюка НАПН України, менеджер ЮЧарджет
Сучасні фактори формування нефункціонального попиту в Україні
Матвеєв Сергій Петрович, кандидат економічних наук, старший викладач
Харківського національного університету внутрішніх справ
Психологічні особливості економічного самовизначення в період зрілої
юності
Мельничук Тетяна Іванівна, кандидат психологічних наук, старший
науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології
Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України
Соціальна відповідальність як важливий чинник професійної
підготовки економічних кадрів
Пархоменко Вікторія Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент,
декан фінансово-економічного факультету, доцент кафедри економіки та
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії
статистики, обліку та аудиту
Черушева Галина Батрбеківна, кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач
відділом професійної орієнтації Національної академії статистики, обліку та
аудиту
Психологічні особливості ставлення до грошей персоналу комерційних
організацій
Паршак Олександр Іванович, науковий кореспондент лабораторії
організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С.
Костюка НАПН України
Теоретичний аналіз ставлення студентської молоді до інтернет-реклами
як важливий фактор їх економічної соціалізації
Телегей Наталія Володимирівна, викладач, заступник директора з
навчально-виховної роботи Коледжу бізнесу та аналітики НАСОА
Психологія споживання у вимірах суб’єктно-вчинкового підходу
Тодорова Ірина Степанівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент
кафедри педагогіки та суспільних наук ВНЗ Укоопспілки «Полтавській
університет економіки і торгівлі»
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Напрямок IV
ПСИХОЛОГІЧНЕ НАВЧАННЯ ТА ДОПОМОГА
ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇЇ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ
Панельна дискусія 10
ДИСТАНЦІЙНЕ ПСИХОЛОГІЧНЕ НАВЧАННЯ ТА ПСИХОЛОГІЧНА
ДОПОМОГА В ПЕРІОД КАРАНТИНУ: МОЖЛИВОСТІ ТА
ОБМЕЖЕННЯ
Модератори:
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 УАОППП;
Сняданко Ірина Ігорівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач
кафедри теоретичної та практичної психології
НУ «Львівська
політехніка», керівник місцевого осередку УАОППП в м. Львів
Психологічний консалтинг в гуманістичній парадигмі
Живоглядов Юрій Олексійович, кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри психології Університету «КРОК»
Психологічне консультування онлайн в умовах самоізоляції (когнітивноповедінковий підхід)
Зубіашвілі Ірина Костянтинівна, кандидат психологічних наук, старший
науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології
Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України
Формування здоров'язберігаючої компетентності учнів в умовах
дистанційного навчання
Клибанівський Ярослав Володимирович, викладач фізичної культури і
спортивних дисциплін Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу
Музикотерапія у збереженні психологічного здоров'я персоналу
Ковальова Світлана Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри Комунального навчального закладу Київської обласної
ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних
кадрів»
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Особливості дистанційного навчання майбутніх фахівців торговельноекономічної сфери (на прикладі ТЕК КНТЕУ)
Коновалова Олена Володимирівна, аспірант кафедри психології
Київського
національного
торговельно-економічного
університету,
практичний психолог, старший викладач Торговельно-економічного коледжу
Київського національного торговельно-економічного університету
Психологічне консультування онлайн в умовах самоізоляції (когнітивноповедінковий підхід)
Москальова Алла Степанівна, кандидат психологічних наук, доцент,
професор кафедри психології управління ДЗВО «Університет менеджменту
освіти» НАПН України
Сприяння соціальному благополуччю молодих педагогів в умовах
дистанційного навчання під час підвищення кваліфікації
Москальов Максим Володимирович, кандидат психологічних наук, доцент
кафедри психології управління ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
НАПН України
Особливості психологічного супроводу персоналу, який віддалено
працює
Нікітіна Оксана Петрівна, кандидат психологічних наук, підприємець
Психологічні та методологічні особливості організації дистанційного
навчання в Нікопольському педагогічному коледжі в період пандемії
Семенча Людмила Григорівна, кандидат психологічних наук, викладач
психолого-педагогічних дисциплін КВНЗ «Нікопольський педагогічний
коледж» Дніпропетровської обласної ради
Особливості
проведення
дистанційно
онлайн-семінарів
з
психодіагностики майбутнім психологам в період пандемії
Хілько Світлана Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент
кафедри психології та особистісного розвитку ДЗВО «Університет
менеджменту освіти»
Попередження і профілактика психологічного здоров’я фахівців в
умовах дистанційного навчання
Швень Ярослава Леонідівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент
кафедри філософії і освіти дорослих ДЗВО «Університет менеджменту
освіти» НАПН України
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УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ
Альберт Костянтин Володимирович, кандидат психологічних наук
Андрейчин Світлана Ростиславівна, завідувач відділу практичної
психології і соціальної роботи Волинського інституту післядипломної
педагогічної освіти
Бережиленко Тетяна Олексіївна, практичний психолог Гребінківської
гімназії Київської області
Грановська Тетяна Олександрівна, вихователь-методист закладу
дошкільної освіти комбінованого типу (ясла-садок) «Чарівний замок»
Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського
району Київської області
Гура Наталя Анатоліївна, кандидат психологічних наук, керівник центру
ментальної генетики
Жигулова Ольга Андріївна, директор Броварської спеціалізованої школи ІІІІ ступенів №7 Київської області
Зінеєвич Наталія Павлівна, методист методичного кабінету відділу освіти
виконавчого комітету Ржищівської міської ради Київської області
Кисленко Наталія Вікторівна, вихователь-методист дошкільного
навчального закладу (центр розвитку дитини) «Росинка» Вишневої міської
ради Києво-Святошинського району Київської області
Неруш Оксана Олегівна, завідувач дошкільного навального закладу (центр
розвитку дитини) «Росинка» Вишневої міської ради Києво-Святошинського
району Київської області
Оробчук Ольга Вікторівна, методист Ірпінського науково-методичного
центру Київської області
Педченко Тетяна Володимирівна, практичний психолог Богуславського
комунального дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) №1
«Малятко» Київської області
Піголь Інна Петрівна, практичний психолог військової частини в Київській
області
Прокопенко Людмила Павлівна, директор КПНЗ «Одеський ЦДЮТ
«Еврика»
Центелевич Юлія Василівна, HRD Агросем
Чорна Наталія Василівна, практичний психолог дошкільного навчального
закладу (центр розвитку дитини) «Росинка» Вишневої міської ради КиєвоСвятошинського району Київської області
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ПРИЙНЯТТЯ РЕЗОЛЮЦІЇ.
ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
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