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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Ш ановні учасники конференції!

У даному збірнику представлено матеріали І Міжнародної науково- 
практичної конференції “Психологічні умови благополуччя персоналу 
організації” (15-17 жовтня 2020 р., м. Львів).

Спочатку проведення науково-практичної конференції було заплановано 
на квітень 2020 року, але у зв’язку із впровадження карантинних заходів, що 
(іули зумовлені епідемією коронавірусу на території України та більшості країн 
світу, було прийняте рішення про перенесення термінів проведення 
конференції “Психологічні умови благополуччя персоналу організації” на осінь 
2020 року. Перенесення термінів проведення 1 Міжнародної науково- 
практичної конференції “Психологічні умови благополуччя персоналу 
організації” було зумовлено вірою, надією та великим бажанням зустрітись 
всім разом у славетному місті Львові в реальному, а не онлайн просторі. Проте 
через продовження карантинних заходів керівником та колегами кафедри 
теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська 
політехніка» було прийнято рішення перенести роботу конференції в онлайн 
режим.

Метою нашої конференції є обговорення актуальних питань і сучасних 
досліджень, що стосуються покращення умов благополуччя персоналу 
організації.

Більшу частину нашого життя ми проводимо на роботі, в колективі інших 
працівників, тому є потреба у постійному моніторингу соціально- 
психологічних умов діяльності, з метою покращення ефективності праці 
засобом створення сприятливих для роботи умов.

Зміни, що постійно відбуваються в економічному, науково-технічному, 
соціальному просторі, часто створюють нові виклики до психології в 
організації. Саме тому І Міжнародна науково-практична конференція 
“Психологічні умови благополуччя персоналу організації-” ставить за мету 
обговорити сучасний формат змін у діяльності працівників організації з метою 
покращення їх благополуччя.

Щиро дякую всім, хто відгукнувся на наше запрошення та взяв участь у 
нашій конференції!

З повагою,
завідувачка кафедри теоретичної та 
практичної психології Національного
університету «Львівська політехніка» Сняданко Ірина
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