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Асоціації організаційних психологів та психологів праці  (співголова наукового 

комітету) 

Коваленко Олена Едуардівна, доктор педагогічних наук, професор, ректор 

Української інженерно-педагогічної академії (співголова наукового комітету) 

Власов Петро Костянтинович, кандидат психологічних наук,  директор 

Інституту прикладної психології «Гуманітарний центр», голова Регіонального 

осередку Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці в 
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Нікітіна Оксана Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

01.06.17 р. 

10-00 – 11-00 Реєстрація учасників конференції  

11-00 – 11-30 Відкриття конференції 

11-30 – 13-30 Пленарне засідання № 1 

13-30 – 14-30 Обідня перерва 

14-30 – 15-30 Пленарне засідання № 2 

15-30 – 18-00 Секційні засідання 
19-30 – 22-00  Святковий фуршет  

  

02.06.17 р. 

9-00 – 10-30 Майстер-клас № 1  

Майстер-клас № 2 

Майстер-клас № 3 

10-45 – 12-15 Майстер-клас № 4 

Майстер-клас № 5 

Майстер-клас № 6 

12-15 – 13-15 Обідня перерва 

13-15 – 14-45 Майстер-клас № 7 

Майстер-клас № 8 

Майстер-клас № 9 

15-00 – 16-30 Майстер-клас № 10 

Майстер-клас № 11 

Майстер-клас № 12 

16-30 – 17-00 Закриття конференції 

18-00 – 20-00 Вечірня оглядова екскурсія по м. Харків 

03.06.17 р. 
10-00 – 12-00 Збори УАОППП 

12-00 – 20.00 Екскурсійна поїздка (факультативно) 

 

Місце проведення конференції:  Українська інженерно-педагогічна 

академія (м. Харків, вул. Університетська, 16). 

 

Основні форми роботи на конгресі: пленарне засідання, секції, 

майстер-класи. На пленарному засіданні передбачаються виступи до 15 хв., 

на тематичних секціях – до 10 хв.  

Робочі мови конгресу: українська, англійська, російська.   
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01 червня 2017 року 

 

 

 

11-00 – 11-30 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Вступне слово:  

 

Коваленко Олена Едуардівна, доктор педагогічних наук, професор, 

ректор Української інженерно-педагогічної академії  

Карамушка Людмила Миколаївна, 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 

Власов Петро Костянтинович, кандидат психологічних наук,  

директор Інституту прикладної психології «Гуманітарний центр», голова 

Регіонального осередку Української Асоціації організаційних психологів та 

психологів праці в Харківський області 

 

11-30 – 13-30 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ № 1 

 

 

Головуючі: 
Карамушка Людмила Миколаївна, 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 

Соколова Ірина Михайлівна,  доктор психологічних наук, професор, завідуюча 

кафедрою практичної психології Української інженерно-педагогічної академії 

Власов Петро Костянтинович, кандидат психологічних наук,  директор 

Інституту прикладної психології «Гуманітарний центр», голова Регіонального осередку 

Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці в Харківський області 

 

Соціальна напруженість в організації: сутність, підходи до вивчення, 

основні види  та вияви  

Карамушка Л.М., 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 
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НАПН України, завідувач лабораторії організаційної та соціальної психології 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

 

Замысел организации как компенсация дефицита индивидуальных 

ресурсов предпринимателя 

Власов П.К., кандидат психологических наук, директор Института  

прикладной психологии «Гуманитарный центр»  

 

Травма-фокусированная психотерапия и психокоррекция 

Соколова И.М.,  доктор психологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой практической психологии Украинской инженерно-педагогической 

академии 

Шлей Курт, детский и юношеский психотерапевт, профессор Академии 

психотерапии (Оффенбург, Германия), почетный доктор Украинской 

инженерно-педагогической академии 

 

Діяльнісний підхід до розвитку організаторських здібностей як 

компетентності 

Хомуленко Т.Б., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

практичної психології Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди  

Поденко А.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної 

психології Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди 

 

Баланс «робота – життя» персоналу: що може зробити організація для 

своїх співробітників  

Ткалич М.Г., доктор психологічних наук, професор кафедри психології 

Запорізького національного університету 

 

Психологічна й організаційна культура сучасного освітнього закладу  
Горбань Г.О., доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

педагогіки та практичної психології КВНЗ «Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» 

 

Когнитивные нарушения при боевом стрессе 

Заворотный В.И., начальник клиники психиатрии и наркологии, Военно-

медицинского клинического центра Северного региона, ведущий психиатр 

региона, полковник медицинской службы 
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Cуб’єктивне благополуччя персоналу освітніх організацій як індикатор 

психологічної безпеки освітнього середовища  

Бондарчук О.І., доктор психологічних наук, професор, завідувачка кафедри 

психології управління Центрального інституту післядипломної педагогічної 

освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

Управление по ценностям 

Киселева А.А., кандидат филологических наук, заместитель директора 

Института прикладной психологии «Гуманитарный центр»  

14-30 – 15-30 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ № 2 

ВІДЕО-ПРЕЗЕНТАЦІЇ ЗАРУБІЖНИХ УЧАСНИКІВ 

Головуючі: 
Карамушка Людмила Миколаївна, 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 

Соколова Ірина Михайлівна,  доктор психологічних наук, професор, завідуюча 

кафедрою практичної психології Української інженерно-педагогічної академії 

Власов Петро Костянтинович, кандидат психологічних наук,  директор 

Інституту прикладної психології «Гуманітарний центр», голова Регіонального осередку 

Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці в Харківський області 

Метод Innergame  как метод раскрытия творческого потенциала 

Dr. Christian Maier, Доктор Кристиан Майер (Зульцбург, Германия) – 

основатель Института Внутренней Игры (Inner Game Institute)  и 

председатель Imfluss AG (Штауфан, Германия). Автор метода Innergame 

(метод внутренней игры), как метода раскрытия творческого потенциала. 

Авто книги «Свобода внутреннего Я» (Изд-во «Гуманитарный Центр», 

Харьков, 2015) 

Мифологические  архетипы в рекламе и современные маркетинговые 

коммуникации 

Христо Кафтанджиев, доктор филологических наук, профессор факультета 

журналистики Софийского университета (София, Болгария). Автор книги 

«Мифологические архетипы в рекламной коммуникации» (Изд-во 

«Гуманитарный Центр»,  Харьков, 2016) 
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Позитивная терапия, преодоление кризиса и продуктивность 

организации 

Dr. Hans-Joachim Funke и Julia Westermann,  Доктор Ханс Йоахим Функе и 

Джулия Вестерманн (Гамбург, Германия), Институт Позитивной Терапии. 

Авторы книги «Позитивная психология для счастливой жизни» (Изд-во 

«Гуманитарный Центр», Харьков, 2017) 
 

 
15-30 – 18-00 

ТЕМАТИЧНА СЕКЦІЯ № 1 

«ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ» 

 

Керівники тематичної секції № 1: 
Карамушка Людмила Миколаївна, 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 

Власов Петро Костянтинович, кандидат психологічних наук, директор Інституту 

прикладної психології «Гуманітарний центр», голова Регіонального осередку Української 

Асоціації організаційних психологів та психологів праці в Харківський області 

 

 

Підсекція 1. «Психологічні особливості  управління змінами та  

інноваційної  діяльності  персоналу організацій» 

 

Психологічний аналіз особливостей впровадження змін в організаціях 

приватної форми власності  

Іщук О.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 

Запорізького національного університету 

 

Моделювання управлінських інноваційно-акмеологічних стратегій у 

системі державного управління України 

Соломка А.В., докторант кафедри державного управління та самоврядування 

Інституту соціальних наук і самоврядування Міжрегіональної академії 

управління персоналом, головний спеціаліст відділу роботи зі зверненнями 

громадян Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 

 

Інноваційна діяльність викладачів вищої школи в умовах змін 

Толков О.С., кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 

психології освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка 
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Підсекція 2. «Психологічні детермінанти розвитку організаційної 

культури» 

 

Зв’язок характеристик управлінської діяльності керівників із типами 

організаційної культури позашкільних навчальних закладів  

Баранова В.А., науковий кореспондент лабораторії організаційної та 

соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України; заступник начальника управління освіти і науки Білоцерківської 

міської ради Київської області 

 

Актуальність розвитку організаційної культури персоналу 

правоохоронних органів 

Баранюк Н.І., асистент кафедри теоретичної та практичної психології 

Інституту права та психології Національного університету «Львівська 

політехніка» 

 

Розвиток організаційної культури як важливий чинник підвищення 

ефективності управління персоналом в організації  

Гоза В.М., асистент кафедри теоретичної та практичної психології Інституту 

права та психології  Національного університету «Львівська політехніка» 

 

Аналіз зв’язку соціальної фрустрованості педагогічних працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів зі складовими організаційної 

культури 

Заіка І.В., науковий кореспондент лабораторії організаційної та соціальної 

психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

 

Влияние корпоративной культуры на принятие решений 

руководителями подразделений коммерческой организации 

Колесниченко С.В., предприниматель, соучредитель ресторана-пивоварни 

«Altbier», соучредитель сети супермаркетов «Чудо Маркет»  

 

 

Підсекція 3. «Психологічні особливості управлінської діяльності 

менеджерів організацій» 

 

Аналіз складових готовності до управління керівників освітніх 

організацій в умовах інклюзії 

Авдєєва С.О., здобувач кафедри психології Запорізького національного 

університету 
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Принципы эффективной управленческой коммуникации с учетом 

зрелости сотрудника  

Артеменко В.В.,  бизнес-тренер, коуч, консультант по вопросам оценки и 

развития компетенции руководителей, систематизации и развития бизнеса, 

владелец образовательного проекта T&D-консалтинг 

 

Загальний рівень сформованості психологічної готовності керівників до 

управління педагогічними працівниками в освітніх округах 

Вознюк А.В., кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

психології Комунального закладу «Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» 

 

Особливості традиційних та інноваційних стилів управління в освітніх 

організаціях та методики їх дослідження  

Клочко А.О., заступник директора з науково-навчальної роботи 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

 

Исследование личностных качеств будущих руководителей 

Лыкова М.В., аспирантка, кафедра практической психологии Украинской 

инженерно-педагогической академии 

 

Cкладові ефективності менеджера середньої ланки промислового 

підприємства 

Поплавська А.П., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 

Запорізького національного університету 

 

 

Підсекція 4. «Психологія лідерства в організації» 

 

Аналіз проблеми лідерства в організаціях системи державного 

управління 

Гуменюк О.Г., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

філософії та соціально-гуманітарних наук Хмельницького університету 

управління і права  

 

Лідерські якості та мотиваційна сфера особистості майбутнього фахівця 

технічного університету 

Гура Т.В., кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і 

психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут» 
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Лідерські якості у підприємців: теоретичний аналіз проблеми 

Лагодзінський В.В., кандидат історичних наук, спеціаліст Служби у справах 

дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації 

 

 

Підсекція 5. «Психологічні особливості діяльності команд 

в організаціях» 

 

Психологічні особливості командної роботи керівників органів охорони 

державного кордону  

Журавльов В.В., кандидат психологічних наук, доцент, начальник 

ад’юнктури Національної академії Державної прикордонної служби України 

імені Б. Хмельницького 

 

Вплив інтерпесональних чинників особистості на ефективність роботи 

команди 

Задворний В.С., здобувач лабораторії організаційної та соціальної психології 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

 

Результати дослідження психологічних особливостей командних ролей 

студентів-психологів 

Отич Д.Д., кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної і 

соціальної психології та психотерапії факультету психології Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

 

Психологічні аспекти командної роботи у сфері управління 

Черкаський А.В., кандидат історичних наук, доцент Одеської національної 

академії харчових технологій, керівник «Центру психологічної підтримки» 

 

 

Підсекція 6. «Психологічні проблеми мотиваційно-ціннісної сфери,  

самоефективності та самоактуалізації персоналу організацій» 

 

Аналіз структури співвідношення доступності і цінності предмета 

потреби в саморефлексії 

Баженов О.В., асистент кафедри практичної психології Української 

інженерно-педагогічної академії 

 

Формування професійної мотивації студентів торговельно-економічного 

коледжу 

Коновалова О.В., аспірант кафедри психології Київського національного 

торговельно-економічного університету, старший викладач Торговельно-
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економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного 

університету 
 

Психологічні особливості  внутрішньої мотивації у інженерів-

дослідників 

Ломакін А.О., асистент кафедри практичної психології Української 

інженерно-педагогічної академії 

 

Психологічні особливості розвитку духовних цінностей молодих 

педагогів  

Москальова А.С., кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри 

психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України 

Москальов М.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної, 

педагогічної та вікової психології Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

 

Дослідження детермінантного впливу на самоефективність ставлення 

педагогічного працівника до самого себе як суб’єкта професійної 

діяльності 

Мушегов О.М., аспірант лабораторії організаційної та соціальної психології 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

 

Чинники професійної самоактуалізації державних службовців 

Рутина Ю.В., аспірантка лабораторії організаційної  та соціальної психології 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

 

Дослідження джерел мотивації праці персоналу фермерських 

господарств 

Ульянова В.С., аспірантка лабораторії організаційної  та соціальної 

психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

 

Губристична мотивація як чинник організаційної поведінки 

Фоменко К.І., кандидат психологічних наук, докторант кафедри практичної 

психології Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди  

 

Емпіричні показники рівня професійної самоактуалізації співробітників 

організацій 

Шутько Д.О., здобувач кафедри психології Запорізького національного 

університету 
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Підсекція 7. «Психологічні проблеми адаптації, мобільності  та 

здійснення професійної кар’єри персоналу в організації» 
 
Теоретичне дослідження проблеми управління процесом адаптації 
студентів першокурсників ВНЗ до суб’єкт-суб’єктної взаємодії 
Балла Л.В., старший викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти 
Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради 
 

Особливості професійної мобільності в діяльності науково-педагогічного 
персоналу вищої школи  
Грубі Т.В., кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 
психології освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені 
Івана Огієнко 
 
Готовність аспірантів до здійснення професійної кар’єри: зв’язок із 
соціально-психологічними чинниками 
Карамушка Т.В., кандидат психологічних наук, асистент кафедри соціальної 
роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка  
 
Компетентнісний підхід у роботі з персоналом у комерційних 

організаціях 
Паньковець В.Л., кандидат психологічних наук, доцент кафедри політичної 
психології та соціально-правових технологій факультету психології 
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, бізнес-
тренер Е-КОМ 
 
Проблеми соціально-психологічної адаптації українських студентів за 
кордоном 
Черушева Г.Б., кандидат психологічних наук, професор кафедри філософії та 
соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії статистики, обліку 
та аудиту 
Пожидаєв В.В., студент Страсбурзького університету (Франція) 

 
 

Підсекція 8.  «Психологічні основи взаємодії персоналу та формування 
толерантності персоналу в організації» 

 

Особливості організаційно-психологічного супроводу формування 
професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних 
закладів  
Брюховецька О.В., кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри 
психології та особистісного розвитку ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти»  
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Психологічний контракт як умова формування відносин довіри в 

організації  
Винославська О.В., кандидат психологічних наук, професор кафедри 

психології і педагогіки Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

 

Психологічні засади ефективної комунікативної взаємодії персоналу в 

організації 

Гудима А.В., студентка Української інженерно-педагогічної академії  

 

Дезадаптивна поведінка працівника організації як відображення 

сімейного конфлікту  

Крамченкова В.О., кандидат психологічних наук, доцент, докторант кафедри 

практичної психології Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди  

 

Індивідуально-психологічні та соціальні особливості прояву агресії у 

підлітків, які займаються різними видами спорту 

Соколова Ю.А., студентка педіатричного факультету Харківського 

національного медичного університету 
 

Роль толерантності персоналу у формуванні організаційної культури 

закладів освіти в умовах соціальної напруженості 

Терещенко К.В., кандидат психологічних наук, науковий співробітник 

лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України 

 

Психологічні особливості взаємодії вчителя з підлітками у педагогічному 

процесі  

Шукалова О.С., кандидат психологічних наук, доцент Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 

Латиш Н.С., студентка факультету фізичного виховання та музичного 

мистецтва Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія» Харківської обласної ради 

Меденцева Н.О., студентка факультету фізичного виховання та музичного 

мистецтва Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія» Харківської обласної ради 

 

Психологічні чинники виникнення внутрішньоособистісних конфліктів 

у дослідженнях зарубіжних учених 

Щіпановська О.Р., кандидат психологічних наук, доцент, заступник 

директора по персоналу ТОВ «Грандіс Уніо»  
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Підсекція 9. «Психологічне та професійне здоров’я  персоналу 
організацій» 

 
Психологічна безпека суб’єктів освітнього середовища вищого 

навчального закладу 
Апішева А.Ш., старший викладач кафедри психології і педагогіки 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» 

 
Синдром авторитаризму як зона ризику професійного здоров’я педагога 
Дзюба Т.М., кандидат психологічних наук, доцент Полтавського 
національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

 
Психологічне здоров’я як чинник ефективної  професійної діяльності 
працівників сервісних організацій  
Прошукало І.Л., магістрант кафедри загальної та практичної психології 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 
 
Валеустановка як чинник професійного здоров’я працівника організації 
Фельдман Ю.І., аспірант кафедри практичної психології Харківського 
національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди  
 
Психологічне здоров’я персоналу освітніх організацій  
Шевченко А.М., кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 
дошкільної і початкової освіти та менеджменту Комунального вищого 
навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» 
 
 

Підсекція 10. «Профілактика та подолання професійного стресу і 

синдрому «професійного вигорання» персоналу в організації» 
 
Особливості профілактики синдрому емоційного вигорання в 
професійній діяльності 
Глушкова Т.С., асистент кафедри практичної психології Української 
інженерно-педагогічної академії 
Колчигіна А.В., кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 
практичної психології Української інженерно-педагогічної академії 

 
Психологічні особливості стресостійкості студентів-психологів перших 

та других курсів УІПА 
Діуліна В.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
практичної психології Української інженерно-педагогічної академії 
Сапєльнікова Т.С., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 
практичної психології Української інженерно-педагогічної академії 
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Психологічні чинники професійної діяльності медичних працівників 

Лисенко О.Г., аспірантка лабораторії організаційної та соціальної психології 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України    

 

Дослідження зв’язку професійного вигорання і відданості організації 

Самойленко Д.О., науковий кореспондент лабораторії організаційної та 

соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України 

Лебедєва Н.Г., науковий кореспондент лабораторії організаційної та 

соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України  

 

Підсекція 11. «Суб’єктивне благополуччя  персоналу організацій» 

 

Суб’єктивне благополуччя персоналу освітніх організацій як чинник 

попередження емоційного вигорання 

Гордієнко Н.В., ст. викладач кафедри психології управління, начальник 

навчального відділу Центрального інституту післядипломної педагогічної 

освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

Казакова С.В., аспірант, ст. викладач кафедри психології управління 

Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України, магістр психології 

Євтушенко І.В., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

психології управління Центрального інституту післядипломної педагогічної 

освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

 

Самотність як феномен людського буття: психологічний аспект 
Кулаєва Т.В., аспірант ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України 

 

Особливості суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій 

з різними рівнями професійно-сімейного конфлікту  

Москальова А.С., кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри 

психології управління Центрального інституту післядипломної педагогічної 

освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

Нежинська О.О., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

психології управління Центрального інституту післядипломної педагогічної 

освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

Прокопенко О.А., ст. викладач, методист кафедри психології управління 

Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України 
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Підсекція 12.  «Гендерні особливості діяльності персоналу  організацій» 

 

Вплив улюбленого казкового героя дитинства на формування життєвого 

сценарію жінок 

Клименко Н.Г., психолог, пошукач Інституту соціальної та політичної 

психології НАПН України, керівник проекту професійної психологічної 

допомоги «Психолад» 

 

Базові переконання педагогічних працівників як чинник їхньої 

ґендерної толерантності 

Полякова В.І., аспірант кафедри психології управління ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України, 

 

 

 

ТЕМАТИЧНА СЕКЦІЯ № 2 

«ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ» 

 

Керівники тематичної секції № 2: 
Креденцер Оксана Валеріївна, 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 

Кисельова Ганна Аркадіївна, кандидат філологічних наук, заступник 

директора Інституту прикладної психології «Гуманітарний центр» 

 

 

Підсекція 1.  «Психологія підприємництва та психологія 

внутрішньоорганізаційного підприємництва» 

 

Корисність відсутності дискримінації на робочому місці та 

впровадження політики різноманіття в бізнес-організаціях 

Діденко М.С., старший викладач кафедри економіки, підприємництва та 

менеджменту ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 

практичний психолог, тренер  

 

Система дослідження конкурентоспроможності особистості 

Корольчук М.С., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

психології Київського національного торговельно-економічного університету 

Жовнер В.Ю., аспірант кафедри психології Київського національного 

торговельно-економічного університету 
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Особливості формування професійно важливих якостей майбутніх 

фахівців ресторанного бізнесу 

Корольчук В.М., доктор психологічних наук, професор, професор кафедри 

психології Київського національного торговельно-економічного університету  

Приймук О.О., аспірантка кафедри психології Київського національного 

торговельно-економічного університету 

 

Розвиток внутрішньоорганізаційного підприємництва в різних 

соціально-економічних сферах 

Креденцер О.В., кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий 

співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

 

 

Підсекція 2. «Психологія грошей» 

 

Монетарна культура як чинник стабільності держави 

Зубіашвілі І.К., кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

 

До питання дослідження психологічних особливостей ставлення до 

грошей персоналу комерційних організацій 

Паршак О.І., науковий кореспондент лабораторії організаційної та 

соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України 

 

Money aspects of psychology of personality  

Sokolova І.M. Doctor of Psychological Sciences, Professor of the Department of 

Applied Psychology of Ukrainian Engineering Pedagogics Academy  

Nikitina O.P., PhD, Associate Professor of the Department of Applied Psychology 

of Ukrainian Engineering Pedagogics Academy 

 

 

Підсекція 3.  «Психологія орієнтації на клієнта та здійснення комунікації 

з клієнтом» 

 

Рівень та чинники розвитку емоційного інтелекту як складової 

орієнтації на клієнта персоналу комерційних організацій 

Гончаренко Я.В.,  науковий кореспондент лабораторії організаційної та 

соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України 
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Психологічні чинники виникнення страху в менеджера з продажу під час 

комунікації з клієнтом 

Підлісна Ю.Г., студентка кафедри психології Харківського національного 

аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського, бізнес-тренер  

 

 

Підсекція  4. «Психологічні особливості економічної соціалізації 

особистості» 

 

Системна модель соціально-психологічного забезпечення економічної 

соціалізації учнівської молоді 

Дембицька Н.М., кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та 

соціальної психології Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України 

 

Психологічні умови розвитку соціальної активності молоді 

Карамушка М.І.,  аспірантка кафедри психології розвитку Київського 

національного університету імені Тарас Шевченка 

 

Особливості становлення ранньої економіко-психологічної зрілості 

особистості 

Кононець М.О., кандидат психологічних наук, доцент Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського» 

 

Ціннісні основи економічної соціалізації сучасного студентства 

Лавренко О.В., кандидат філософських наук, доцент, провідний науковий 

співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

 

Сімейні взаємини як соціально-психологічний контекст економічної 

соціалізації дитини 

Мельничук Т.І., кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

 

Проблема економічного самовизначення студентської молоді як 

складової та результату економічної соціалізації суб’єкта 

Сич В.М., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології 

освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка 
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ТЕМАТИЧНА СЕКЦІЯ № 3 
«ПСИХОЛОГІЧІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ» 

 

Керівники тематичної секції № 3: 
Соколова Ірина Михайлівна,  доктор психологічних наук, професор, 

завідуюча кафедрою практичної психології Української інженерно-педагогічної 
академії 

Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, 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 

 
Підсекція 1. «Діагностична робота психологів у сфері організаційної та 

економічної психології» 
 
Методика для дослідження соціальної напруженості в організації 
Карамушка Л.М.,  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 
 
Комплекс методик для діагностики рівня соціальної напруженості в 
організації 
Карамушка Л.М., 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 

Терещенко К.В., кандидат психологічних наук, науковий співробітник 
лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології 
імені Г.С. Костюка НАПН України 
Креденцер О.В., кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий 
співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 
психології імені Г.С. Костюка НАПН України 
Івкін В.М., кандидат психологічних наук, доцент, науковий співробітник 
лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології 
імені Г.С. Костюка НАПН України 

Лагодзінська В.І., кандидат психологічних наук, науковий співробітник 
лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології 
імені Г.С. Костюка НАПН України 
Ковальчук О.С., науковий співробітник лабораторії організаційної та 
соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України  
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Психотехнології розвитку оптимістичних установок в роботі 
організаційного психолога 
Кузнєцова М.М., аспірант кафедри практичної психології Харківського 
національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди  

 
Значение психологической службы в высшем учебном заведении 
Малазония С.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры 
инженерной педагогики и психологии Украинской инженерно-
педагогической академии  
 
Метод вимушеного вибору в оцінці персоналу державної служби 
Малімон Л.Я., кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри 
загальної та соціальної психології Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки 

 
 

Підсекція 2. «Підготовка менеджерів та персоналу для психологічного 
забезпечення ефективної діяльності організації» 

 
Образовательная стратегия предприятия как признак качества труда 

сотрудников 
Альберт К.В., кандидат психологических наук, практический психолог, 
приватный консультант 
 
Психологічні особливості діяльності інструкторів навчально-

тренувальних центрів в атомній енергетиці 
Ковтун І.Д., науковий кореспондент лабораторії організаційної та соціальної 
психології Інституту психології імені Костюка Г.С. НАПН України, головний 
спеціаліст Інженерно-технічного центру з підготовки кадрів для атомної 
енергетики 

 
Психологічні технології з керування психічними станами особистості 
куратора  
Малазонія С.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры 
инженерной педагогики и психологии Украинской инженерно-
педагогической академии  
 

Психологічне консультування студентів університету, які мають 
самоушкоджуючу поведінку 
Сняданко І.І.,  кандидат психологічних наук, доцент кафедри теоретичної та 
практичної психології Національного університету «Львівська політехніка» 
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02 червня 2017 року 

 

Проблеми психології особистості в умовах розвитку в Україні системи  
LLL («освіта протягом життя») 
Соломка Т.М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 
Міжрегіональної академії управління персоналом 
 
 
 
 
 

9-00 – 10-30 
МАЙСТЕР-КЛАС 1 

«Управлінське консультування як метод» 
 
Ведучий: Власов Петро Костянтинович, кандидат психологічних наук,  
директор Інституту прикладної психології «Гуманітарний центр», голова 
Регіонального осередку Української Асоціації організаційних психологів та 
психологів праці в Харківський області  
 

МАЙСТЕР-КЛАС 2 
«Організаційна культура та цінності. Методи аналіза» 

 
Ведуча: Кисельова Ганна Аркадіївна, кандидат філологічних наук, 
заступник директора Інституту прикладної психології «Гуманітарний центр» 

 
МАЙСТЕР-КЛАС 3 

«Ефективний керівник – результативний співробітник» 
 
Ведуча: Артеменко Владлена  Віталіївна, бізнес-тренер, коуч, консультант 
з проблем оцінки та розвитку компетенції керівників, систематизації та 
розвитку бізнесу  

*** 
 

10-45 – 12-15 
МАЙСТЕР-КЛАС 4 

«Лідерство: сутність, види, форми здійснення в умовах соціальної 
напруженості»  

 
Ведуча: Карамушка Людмила Миколаївна, 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 
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МАЙСТЕР-КЛАС 5 
«Формування готовності до змін у менеджерів середньої ланки 

промислового підприємства на прикладі роботи Школи кадрового 
резерву» 

 
Ведуча: Поплавська Анжеліка Петрівна, кандидат психологічних наук, 
доцент,  доцент кафедри психології Запорізького національного університету 
 

МАЙСТЕР-КЛАС 6 
«Розвиток соціальної згуртованості – необхідна умова успішної взаємодії 
всіх учасників освітнього процесу в об’єднаній територіальній громаді» 

 
Ведуча: Вознюк Алла Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри психології Комунального закладу «Сумський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти», завідувач науково-дослідною 
лабораторією з організації роботи опорних шкіл, обласний координатор та 
регіональний тренер Всеукраїнського проекту «Розвиток соціальної 
згуртованості суб’єктів освітнього процесу». 
 

*** 
 

13-15 – 14-45 
МАЙСТЕР-КЛАС 7 

«Мотивація досягнення успіху» 
 
Ведуча: Колчигіна Анна Валеріївна, практичний психолог, член 
Харківського обласного відділення Всеукраїнської громадської організації 
«Товариство психологів України», кандидат психологічних наук, старший 
викладач  кафедри практичної психології Української інженерно-
педагогічної академії 
  

МАЙСТЕР-КЛАС 8 
«Я і гроші. Який між нами контакт» 

 
Ведуча: Клименко Наталія Геннадіївна, психолог, психотерапевт, тренер, 
орг-консультант. Керівник проекту професійної психологічної допомоги 
«Психолад»  

 
МАЙСТЕР-КЛАС 9 

«Впровадження політики різноманіття в бізнес-організаціях» 
 
Ведуча: Діденко Марина Сергіївна, старший викладач кафедри економіки, 
підприємництва та менеджменту  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
НАПН України, практичний психолог, тренер  

*** 
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15-00 – 16-30 
МАЙСТЕР-КЛАС 10 

«Техніки роботи з травмою» 
 
Ведучі:  
Рибалко Андрій Іванович, сертифікований магістр Української інженерно-
педагогічної академії 
Соколова Софія Михайлівна, сертифікований магістр Української 
інженерно-педагогічної академії 
 

МАЙСТЕР-КЛАС 11 
«Психологія фінансового успіху» 

 
Ведуча: Нікітіна Оксана Петрівна, практичний психолог, член 
Харківського обласного відділення Всеукраїнської громадської організації 
«Товариство психологів України», кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри практичної психології Української інженерно-педагогічної академії 
 

МАЙСТЕР-КЛАС 12 
 «Когнітивно-поведінкові техніки у розвитку управлінського 

потенціалу особистості» 
 
Ведуча: Сняданко Ірина Ігорівна, кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри теоретичної та практичної психології Національного університету 
«Львівська політехніка». 

 
 

16-30 – 17-00 
 

ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 


