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1. ВСТУПНЕ СЛОВО

Шановні колеги!
Перед Вами – черговий (№ 12) Інформаційний бюлетень Української
асоціації організаційних психологів та психологів праці (УАОППП).
Цей номер Інформаційного бюлетеня містить інформацію про діяльність
Української асоціації організаційних психологів та психологів праці у грудні 2012
р. - березні 2013 р.
Ви знайдете інформацію про святкування 10-ріяччя УАОППП, в якому
прийняло участь більше 40 членів та друзів Асоціації із 7 регіонів України.
Бюлетень також містить корисну, на наш погляд, інформацію щодо
можливості пошуку літературних джерел в електронних каталогах Національної
бібліотеки України імені В.І. Вернадського. А також інформацію про публікації
членів УАОППП в «Болгарському психологічному журналі» та посилання на
електронну версію цього журналу, де Ви зможете знайти багато цікавих статей з
організаційної та економічної психології.
В рубриці внутрішньо-організаційна робота подано план роботи УАОППП на
2013 рік, інформацію про проведення чергової IХ Міжнародної конференції з
організаційної та економічної психології «Психологічні особливості розвитку
організаційної культури в системі державної служби, освіти, промисловості та
бізнесу» (30 – 31 травня 2013 року м. Київ, Україна) та відомості про підписання
угоди про співробітництво між Українською Асоціацією Організаційних
психологів та психологів праці та

Польською Асоціацією Організаційної

психології.
Інформаційний бюлетень також включає інформацію про фахове видання
ВАК України, його чергові номери та анонс майбутніх конгресів, конференцій та
семінарів в Україні та за кордоном.
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Приємними

для

всіх

будуть

слова-привітання

членів

УАОППП

з

професійними успіхами та досягненнями.
Зворотний зв’язок (ваші коментарі та рекомендації щодо матеріалів, які
включені

в

Інформаційний

бюлетень

УАОППП

та

можливі

напрямки

вдосконалення Інформаційного бюлетеня УАОППП) надсилайте нам на нашу
пошту та телефонуйте.
З повагою,
Карамушка Людмила, член-кор. НАПН України, д-р психол. н., проф. - головний
редактор; Креденцер Оксана, к. психол. н., доцент - заступник головного редактора;
Члени редакційної колегії: Філь Олена, к. психол. н., доцент; Ковальчук Олександр;
Терещенко Кіра, к. психол. н.; Івкін Володимир, к. психол. н.

м. Київ, квітень 2013
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2. СВЯТКУВАННЯ 10-РІЧЧЯ УАОППП

З метою сприяння розвитку організаційної психології та психології праці
в Україні

6 грудня 2002 року було створено Українську Асоціацію

організаційних психологів та психологів праці, головуючою якої було
обрано доктора психологічних наук, професора Людмилу Миколаївну
Карамушку. Для Людмили Миколаївни ця справа стала справою життя, в
яку вона кожного дня вже протягом 10 років вкладає частину своєї душі.
Плідно, дружно та завзято
відпрацювавши весь цей
час, 21 грудня 2012 року
члени Асоціації зібрались
у

Києві

на

підведенні

підсумків своєї роботи та
святкуванні

першого

серйозного ювілею.
Урочисте

засідання

було розпочато членом-кореспондентом НАПН, доктором психологічних
наук, професором, заслуженим працівником освіти та науки України,
Президентом

Української

Асоціації

організаційних

психологів

психологів

праці

та

Карамушкою

Людмилою Миколаївною.
Сьогодні Асоціація – це 19 відділень
у

різних

регіонах

України,

які

об’єднують більш 200 членів.
На святі до десятиріччя зібрались
5

представники різних осередків. Психологи з’їхалися до Києва щільно
підготовленими, адже всі вони привезли з собою доповіді, презентації та
слова вітання. Кожному є чим поділитися, що розповісти, чим похвалитися.
Не дивлячись на урочистість зустрічі в залі панувала тепла та дружня
атмосфера. Лунало багато спогадів тих, хто в Асоціації з перших днів, хто
був свідком та учасником її зростання.
Вітальне слово взяли
представники
Університету
менеджменту освіти на
чолі з О.І. Бондарчук,
кримчани Мазілова Г. та
Францев

О.,

керівник

Камінець-Подільського
відділення
керівник

Сич

В.,

Алчевського

осередку Лебедєва Н. з Самойленком Д., керівник Луцького відділення
Малімон

Л.,

всіх

представниця

горлівського
Радченко

привітали
осередку

О. та друзі-

співробітники з Харкова.
Студентський осередок на
чолі з Карамушкою Т. не
залишив без привітання
своїх
наставників.

старших
На

превеликий жаль не всі змогли цього дня особисто прибути до Києва, проте
всі вони надіслали листи або ж зателефонували.
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Передноворічний

настрій,

подарунки,

яскраві

презентації,

різнокольорові знімки різних офіційних та неофіційних заходів, музичний
супровід та навіть «коронація» Людмили Миколаївни задали веселий та
жвавий хід святкуванню.

За десять років свого існування Українська Асоціація організаційних
психологів та психологів праці набула
безліч зв’язків із науковим світом
Білорусі, Польщі, Німеччини, Франції,
Нідерландів.
проводилися

Конгреси
у

з

психології

Греції,

Норвегії,

Португалії, Туреччині, Швеції, Іспанії,
Чехії, Болгарії. Проте українські
психологи на цьому не зупиняються.
Вони

щосили

намагаються

розширювати коло своїх зв’язків та
не

перестають

існуючі

зміцнювати

відносини

з

вже

колегами.

Залишається побажати Українській
Асоціації організаційних психологів та психологів праці нових наукових
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досягнень, наснаги в роботі всім без винятку членам асоціації, розширення
сфери діяльності та ще багато-багато ювілеїв і свят, відзначених таким же
дружнім колективом, «родиною».

Виконавча дирекція висловлює щиру подяку всім друзям,
колегам, членам Асоціації, хто приєднався до нашого
спільного свята!
Сподіваємось на подальшу плідну та дружню співпрацю!

8

3. ВНУТРІШНЬО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
УАОППП

3.1. План роботи УАОППП на 2013 рік
№
з/п

Термін та місце
проведення

Заходи

Відповідальні

1.Внутрішньо-організаційна робота:

1.1.

Здійснення внутрішньо
організаційної роботи (реєстрація
нових осередків та нових членів
УАОППП, видання посвідчень,
взаємодія з адміністративноконтролюючими та фінансовими
організаціями)

1.2.

Розсилка повідомлень членам
УАОППП через Інтернет про
основні заходи УАОППП

1.3.

2.1.

2.1.1.

Протягом року

Протягом року

Забезпечувати членів УАОППП
інформацією про конгреси,
конференції та семінари з
психологіїї в Україні та за
кордоном

Протягом року

Виконавча
Дирекція
УАОППП
(Карамушка
Л.М.,
Креденцер О.В.,
Ковальчук О.С.)
Виконавча
Дирекція
УАОППП
(Ковальчук О.С.)
Виконавча
Дирекція
УАОППП

2. Організація конференцій, семінарів, зустрічей в Україні:
Підготовка щорічної конференції
УАОППП з організаційної та
економічної психології
Підготувати та провести IX
Міжнародну науково-практичну
конференцію з організаційної та
економічної психології
«Психологічні особливості
Виконавча
розвитку організаційної культури в
30-31
травня
2013
р.,
Дирекція
системі державної служби, освіти,
УАОППП
промисловості та бізнесу» –
м. Київ
спільно з лабораторією
організаційної психології Інституту
психології імені Г.С.Костюка
НАПН України, Донбаським
державним технічним
університетом
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2.1.2.

2.2.

2.2.1

2.2.2

2.2.3.

Підготувати збірник тез виступів
IX Міжнародної науковопрактичної конференції з
організаційної та економічної
психології
«Психологічні особливості
розвитку організаційної культури в
системі державної служби, освіти,
промисловості та бізнесу» –
спільно з лабораторією
організаційної психології Інституту
психології імені Г.С.Костюка
НАПН України, Донбаським
державним технічним
університетом
Підготовка спільних
конференцій з організаціямипартнерами
Прийняти участь в підготовці та
проведенні VІ Міжнародної
науково – практичної конференції
«Управління в освіті» - спільно з
Національним університетом
«Львівська політехніка»
Прийняти участь в підготовці та
проведенні V міжнародної науковопрактичної конференції
«Психолого-педагогічний супровід
фахової підготовки та підвищення
кваліфікації особистості в умовах
трансформації освіти» - спільно з
ДВНЗ «Університет менеджменту
освіти» НАПН України
Прийняти участь в підготовці та
проведенні І Міжнародної
науково-практичній конференції
«Практична психологія 21 століття:
проблеми та перспективи» спільно з Горлівським інститутом
іноземних мов

До 30 травня 2013 р.

18-19 квітня 20013 р.,
м. Львів

19 квітня 20013 р.,
м. Київ ,

24-25 жовтня 2013р.,
м. Горлівка

Виконавча
Дирекція
УАОППП,
Алчевський
осередок УАОПП

Виконавча
дирекція
УАОППП,
Львівський
осередок
УАОППП
Виконавча
Дирекція
УАОППП,
осередок
УАОППП в
ДВНЗ
«Університет
менеджменту
освіти» НАПН
України
Виконавча
дирекція
УАОППП,
Горлівський
осередок

3. Міжнародне співробітництво:
3.1
3.2.

Прийняти участь в симпозіумі з
організаційної психології ENOP

21-24.березня 2013,

Укласти угоду про співробітництво
з Польською Асоціацією
організаційної психології

Лютий-березень

м. Париж,Франція

10

2013 р.,
м. Париж,Франція

Карамушка Л.М.
Карамушка Л.М.,
Кожушник Б.

3.3

3.4.

3.5.

3.6.

Організувати участь членів
УАОППП в Міжнародному
науково-практичному семінарі з
економічної психології
«Психологія економічного
самовизначення особи і спільноти»

16 – 17 травня 2013 р.,

Організувати участь членів
УАОППП во Всероссийской
научной конференции
«Человек, субъект, личность в
современной психологии» (к 80летию А.В. Брушлинского),

10-11 жовтня 2013 р.

м. Дніпропетровськ.

М. Моква, Росія

Підтримання контактів з
міжнародними організаціями у
сфері організаційної та економічної
психології (ENOP, EAWOP,
Division1 IAAP)
Сприяння у видання
інформаційних бюлетенів
міжнародних організацій у сфері
організаційної та економічної
психології (ENOP, Division1 IAAP)

Протягом року

Протягом року

3.7.

Підтримання контактів з
Польською Асоціацією
організаційної психології

3.8.

Протягом року

Підтримання контактів з
психологами Білорусії, Литви та
Росії

Протягом року

Виконавча
Дирекція
УАОППП

Виконавча
Дирекція
УАОППП

Виконавча
Дирекція
УАОППП
Виконавча
Дирекція
УАОППП
(Карамушка
Л.М.,
Креденцер О.В.)
Виконавча
Дирекція
УАОППП
(Карамушка
Л.М.)
Виконавча
дирекція
Польської
Асоціації
організаційної
психології
(Кожушнік Б.)
Виконавча
Дирекція
УАОППП

4. Контакти з громадськістю:
4.1.
Підготувати та видати
Інформаційний
бюлетень УАОППП № 12

Березень 2013 р.
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Виконавча
Дирекція
УАОППП
(Карамушка
Л.М.,
Креденцер О.В)

4.2.
Підготувати та видати
Інформаційний бюлетень
УАОППП № 13

4.3.

Листопад 2013 р.

Розміщення електронних №20-36
номерів фахового наукового
збірника «Організаційна
психологія. Економічна психологія.
Соціальна психологія» на сайті
УАОППП

Березень 2013 р.

Виконавча
Дирекція
УАОППП
(Карамушка
Л.М.,
Креденцер О.В.)
Карамушка Л.М.,
Креденцер О.В.

Виконавча
Дирекція
Розміщення на сайті УАОПП
УАОППП
Протягом року
інформаційних новин
(Карамушка
Л.М.,
Креденцер О.В.)
5.Підготовка фахового збірника з організаційної та економічної психології
Виконавча
Дирекція
УАОППП
Сприяння у виданні фахового
(Карамушка
Червень 2013 р.,
журналу ВАК «Організаційна
Л.М.,
Грудень 2013 р.
5.1. психологія. Економічна психологія.
ФІль О.А.,
Соціальна психологія» (№№ 38Терещенко К.В.,
40).
Івкін В.М.,
Креденцер О.В.
4.4.

5.2.

Сприяння у підготовці електронних
номерів №20-36 фахового журналу
ВАК «Організаційна психологія.
Економічна психологія. Соціальна
психологія» для розміщення на
сайті наукової бібліотеки імені
Вернадського:
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Лютий-березень
2013 р.

Виконавча
Дирекція
УАОППП
(Карамушка
Л.М.,
ФІль О.А.,
Терещенко К.В

3.2. Проведення IХ Міжнародної конференції з організаційної
та економічної психології «Психологічні особливості розвитку
організаційної культури в системі державної служби, освіти,
промисловості та бізнесу» (30 – 31 травня 2013 року м. Київ,
Україна)
Національна академія педагогічних наук України, лабораторія організаційної психології
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кафедра соціально-гуманітарних
дисциплін Донбаського державного технічного університету, Українська Асоціація
організаційних психологів та психологів праці, Алчевський осередок Української асоціації
організаційних психологів та психологів праці, Центр організаційної та економічної психології
проводять IХ Міжнародну конференцію з організаційної та економічної психології

«Психологічні особливості розвитку організаційної культури в системі державної
служби, освіти, промисловості та бізнесу», яка відбудеться 30 – 31 травня 2013 року
м. Київ, Україна.
Основні напрямки роботи конференції:
1. Організаційна культура як чинник ефективної діяльності сучасних організацій
(сутність, структура, функції та види організаційної культури).
2. Психологічні детермінанти розвитку організаційної культури.
3. Психологічні особливості розвитку організаційної культури в різних соціальних
сферах (державна служба, освіта, промисловість, бізнес та ін.).
4. Технології розвитку організаційної культури.
5. Підготовка менеджерів, персоналу організацій та організаційних психологів до
психологічного забезпечення розвитку організаційної культури.
Основні форми роботи на конференції: пленарне засідання, секційні засідання,
інтерактивні форми роботи. На пленарному засіданні передбачаються виступи до 30 хв.,
на тематичних сесіях – до 20 хв.
Місце проведення конференції. Конференція буде проходити в Інституті психології
імені Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ, ул.. Паньківська, 2).
Для участі у конференції необхідно подати до оргкомітету (до 20 березня 2013 р.):
 заявку для участі у конференції;
 тези доповіді обсягом до 2 стор. У електронному вигляді;
 організаційний внесок у відповідному розмірі та копію банківської квитанції про
його оплату.
Вимоги до оформлення матеріалів, які подаються до збірника тез (до 20 березня
2013 р.).
Тези, що висвітлюють результати теоретичного дослідження, повинні включати
такі блоки: 1) актуальність дослідження із теоретико-методологічним обґрунтуванням
проблеми; 2) мета дослідження; 3) результати теоретичного аналізу проблеми; 4)
висновки, що включають опис можливостей практичного використання отриманих
результатів.
Тези, що висвітлюють результати емпіричного дослідження, повинні містити: 1)
актуальність дослідження із теоретико-методологічним обґрунтуванням проблеми; 2)
мета дослідження; 3) методика та організація дослідження; 4) результати дослідження;
4) висновки, що включають опис можливостей практичного використання отриманих
результатів.
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Назви та змістові блоки пишуться з абзацу і виділяються жирним шрифтом. Перед
текстом тез слід вказати: назву, ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, звання,
посаду, установу.
Обсяг тез – до 2 сторінок друкованого тексту. Електронна версія тез: формат *.doc
та *.rtf. Шрифт Times New Roman, 14 кегль, через півтора інтервали; поля: зверху – 2 см,
знизу – 2 см, ліворуч – 3 см, праворуч – 1,5 см.
Матеріали конференції будуть видані до її початку.
Орієнтовна програма конференції :
30.05.13 р.
- Відкриття конференції.
- Пленарне засідання.
- Секційні засідання.
- Фуршет.
31.05.13 р.
- Секційні засідання.
- Інтерактивні форми роботи.
- Виставка літератури з організаційної та економічної психології.
- Збори членів УАОППП.
- Закриття конференції.
Організаційний внесок:
для членів УАОППП
для інших учасників
Очна участь у конференції*
450 грн.
520 грн.
230 грн.
280 грн.
Заочна участь у конференції **
 Включено: орг. Пакет (конгрес-сумка, збірник матеріалів конференції,
програма, сертифікат, бейджик), доступ до конференції, кава-брейк,
канцелярське та технічне забезпечення, святковий фуршет.
** Включено: орг. Пакет (збірник матеріалів конференцїї, програма, сертифікат);
конгрес-сумка за бажанням учасників оплачується додатково.
Організаційний внесок перераховується на р/р УАОППП № 2600-4-13966 в ПАТ
“Полтава-банк” МФО 331489, код ЄДРПОУ 26297210 (призначення платежу: участь у
конференції).
Проїзд, харчування та проживання учасники конференції оплачують самостійно.
Повідомляємо також, що окремо (за бажанням автора та додатковою оплатою) можна
подати статтю до друку до фахового збірника „Актуальні проблеми психології. Т.1.
Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія” / За науковою
ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки.
ул. мітет конференції: члени Виконавчої дирекції УАОППП, члени Алчевського осередку
УАОППП, наукові співробітники лабораторії організаційної психології Інституту психології
імені Г.С. Костюка НАПН України та працівники Донбаського державного технічного
університету.
Контактна інформація:
лабораторія організаційної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
(01033 м.Київ, ул.. Паньківська 2, офіс 22, ел. Адреса: uaoppp@online.ua; тел./факс: 044 288 07
19; 095 607 96 27; 050 667 33 44; сайт УАОППП: www.uaoppp.org.ua.

Запрошуємо до участі в роботі конференції всіх зацікавлених
осіб!
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3.3 Підписання угоди про співробітництво
між Українською Асоціацією Організаційних психологів та
психологів праці (Ukrainian Association of Organizational and
Work Psychologists) та Польською Асоціацією Організаційної
психології (Polish Association of Organizational Psychology)

21 березня 2013 р. в м. Парижі (Франція) відбулося підписання угоди
про співробітництво між Українською Асоціацією Організаційних
психологів та психологів праці (Ukrainian Association of Organizational and
Work Psychologists) та Польською Асоціацією Організаційної психології
(Polish Association of Organizational Psychology. Обидві Асоціації є членами
Європейської Асоціації організаційної психології та психології праці
(European Association of Work and Organizational Psychology). Угоду
підписали президенти Асоціацій проф. Людмила Карамушка та проф.
Барбара Кожушник.
Угода розрахована на 5 років та передбачає проведення спільних
заходів (конференцій, семінарів, «круглих столів», видання спільних
публікацій тощо) українськими та польськими організаційними
психологами.
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4. ПРО ПОШУК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ В
ЕЛЕКТРОННИХ КАТАЛОГАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ
БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ ТА РОСІЇ
Шановні колеги, з метою сприяння інформаційному забезпеченню
фахівців з проблем організаційної та економічної психології редакційна
колегія пропонує до Вашої уваги інформацію щодо можливості пошуку
літературних джерел в електронних каталогах Національних бібліотек
України та Росії.

I. Автореферати дисертацій
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

http://www.nbuv.gov.ua/eb/ard.html
Пошук у електронній бібліотеці авторефератів дисертацій (55 тис. текстів
авторефератів 1998-2010 рр.)
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ARD_EX&P21DBN=ARD&S21F
MT=&S21ALL=&Z21ID=
Новий сайт з авторефератами

II. Збірники наукових праць
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

http://www.nbuv.gov.ua/portal/
Наукова періодика України (журнали та збірники наукових праць)

Журнали та збірники наукових праць по психології для пошуку
статей: (Українські, розміщені на сайті бібліотеки Вернадського):
1. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології
імені Г.С. Костюка НАПН України
2. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
3. Вісник Дніпропетровського університету . Серія Психологія та педагогіка
4. Вісник Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда
Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія»
5. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія
6. Вісник Національного технічного університету України "Київський
політехнічний інститут": Філософія. Психологія. Педагогіка
7. Вісник Одеського національного університету. Психологія
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8. Вісник Прикарпатського університету . (всередині – Філософські та психологічні
науки)
9. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені
Г.С. Сковороди "Психологія"
10. Вітакультурний млин (додаток до видання "Психологія і суспільство")
11. Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди": Науково-теоретичний збірник.
Педагогіка. Психологія. Філософія
12. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби
України. Серія: Педагогічні та психологічні науки
13. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології
14. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету
імені Г.С. Сковороди "Педагогіка та психологія
15. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування
України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія
16. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки
17. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка, психологія
18. Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України
19. Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. (Ніжинський державний
університет імені Миколи Гоголя)
20. Наукові записки Національного університету "Острозька академія" (всерединіпсихологічні науки)
21. Наукові записки Харківського університету Повітряних сил. Соціальна
філософія, психологія
22. Наукові праці Вищого навчального закладу "Донецький національний технічний
університет". Серія: "Педагогіка, психологія і соціологія"
23. Наукові студії із соціальної та політичної психології
24. Педагогіка і психологія**
25. Педагогіка і психологія професійної освіти
26. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка
27. Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина
Української держави
28. Психічне здоров'я
29. Психологічні науки: проблеми і здобутки
30. Психологічні перспективи
31. Психологія і особистість
32. Психологія і суспільство
33. Психологія особистості
34. Соціальна психологія**
35. Соціальна робота та управління: соціологія, психологія, педагогіка, соціальна
робота
36. Теоретичні і прикладні проблеми психології

III. Російські веб-сайти наукових
дисертацій та автореефратів
1. Кибер-Ленинка: http://cyberleninka.ru/
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статей

і

журналів,

А) http://cyberleninka.ru/journal - журнали
Б) http://www.dissercat.com/автореферати і дисертаціъ (рубрикабезкоштовні дисертації)
2. Научная электронная библиотека:
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7972
3. Психологический журнал: http://www.infomag.ru/journals/j091r/
4. Вопросы психологи:
http://www.voppsy.ru/issues/1982/821/821040.htm
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5.

ПУБЛІКАЦІЇ ЧЛЕНІВ УАОППП В БОЛГАРСЬКОМУ
ПСИХОЛОГІЧНОМУ ЖУРНАЛІ

30 жовтня – 01 листопада 2009 року у м. Софія (Болгарія) відбулась
Південно-східна Європейська регіональна конференція з психології.
За сприянням членів Виконавчої дирекції УАОППП була організована
поїздка членів УАОППП на Конференцію. Безпосередню активну участь в її
роботі взяли:
1. Карамушка Людмила Миколаївна
2. Філь Олена Анатоліївна
3. Дзюба Тетяна Михайлівна
4. Ніконорова Марина Анатоліївна
5. Галаган Лариса Василівна
Детальніше інформацію про цю конференцію Ви можете подивитись в
інформаційному бюлетені № 5 (березень 2010 р.).
Результатом роботи цієї конференції стало, окрім іншого, публікація
наукових статей за матеріалами роботи конференції в «Болгарському
психологічному журналі».

Вітаємо членів УАОППП Дзюбу Тетяну, Галаган Ларису,
Карамушку Людмилу, Філь Олену, Івкіна Володимира, Михайленко
Вікторію та Ніканорову Марину із публікацією наукових статей в
«Болгарському психологічному журналі» !
Нижче наводимо перелік даних публікацій:
1. Dzuba T. Gender -related aspects of managers ’competence to cooperate with
employees in conflicts // Bulgarian Journal of Psychology. – Sofia : East-West
Publishing House, 2010. – Issue 1–4. – P. 364-368.
2. Galagan L.. Specifics of a selection of the unemployed for entrepreneurship
retraining// Bulgarian Journal of Psychology. – Sofia : East-West Publishing House,
2010. – Issue 1–4. – P. 382-385.
3.Karamushka L., Fil A., Michailenko V., Ivkin V. State administration personnel’s
teamwork orientations and levels of development of their teamwork skills// Bulgarian
Journal of Psychology. – Sofia : East-West Publishing House, 2010. – Issue 1–4. – P.
404-410.
4. Nikonorova // Bulgarian Journal of Psychology. – Sofia : East-West Publishing
House, 2010. – Issue 1–4. – P. 439–442.
Детальну інформацію про зміст даних публікацій та зміст публікацій
учасників конференції «THE SOUTH-EAST REGIONALCONFERENCE OF
PSYCHOLOGY: “SOUTHEASTERN EUROPE LOOKING AHEAD –PARADIGMS,
SCHOOLS, NEEDS
AND ACHIEVEMENTS OF PSYCHOLOGY IN THE
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REGION” (Sofia, Bulgaria, 30 October – 1 November 2009), яка представлена в
Bulgarian Journal of Psychology ( № 1-4, 2009 та № 1-4, 2010) Ви можете
отримати на сайті http://rcp2009.wordpress.com, де повністю представлено ці
журнали (загальний обсяг даних публікацій біля 2000 стор.). Звертаємо Вашу
увагу на те, що в журналах представлені статті з різних напрямків психологів,
зокрема, з організаційної психології з різних країн світу.
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6. ФАХОВЕ ВИДАННЯ ВАК УКРАЇНИ

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до публікації статей у
фаховому збірнику ВАК України
“Актуальні проблеми психології”: Т.1.
“Організаційна психологія. Економічна
психологія. Соціальна психологія”
У збірці представлено роботи, що стосуються широкого кола проблем
економічної, організаційної та соціальної психології.
Розраховано на фахівців, для яких проблеми економічної,
організаційної та соціальної психології становлять науковий та практичний
інтерес.
Останні випуски збірника № 35-36 вийшли у лютому 2013 року.
Пропонуємо ознайомитись з їх змістом.
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ЧАСТИНА 35
ЗМІСТ
ПСИХОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ТА УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Карамушка Л.М., Терещенко К.В. Психологічні особливості впровадження тренінгу
«Етнопсихологічні чинники організаційного розвитку освітніх організацій»
Філь О.А. Розвиток конкурентоздатності освітніх організацій у контексті
організаційного розвитку
ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ
Блешмудт П.П. Психологічні особливості реалізації тренінгу «Психологія
підготовки персоналу банківських структур до роботи в команді»
Бондарчук О.І. Особливості особистісної саморегуляції керівників загальноосвітніх
навчальних закладів
Горбань Г.О. Особливості проектування управлінських рішень як професійної дії
Грицук О.В. Основні принципи та підходи в дослідженні синдрому емоційного
вигорання у зарубіжній психології
Дектярьова Т.В. Психологія безпеки: теорія питання
Задорожна О. М. Аналіз критеріїв ефективності управління взаємодією
загальноосвітнього та вищого навчальних закладів
Іщук О.В. Тренінг впливу організаційної культури вищих навчальних закладів на
становлення професійної ідентичності студентів
Карамушка Л.М., Вознюк А.В. Особливості традиційного та інноваційного підходів
до управління педагогічними працівниками в освітніх організаціях
Карамушка Л.М., Канівець Т.М. Тренінг «Формування психологічної готовності
студентів до здійснення майбутньої професійної кар’єри»: структура, зміст, основні
інтерактивні техніки
Карамушка Л.М., Фелькель Т.Г. Тренінг «Психологічні умови розвитку лідерських
якостей у майбутніх науково-педагогічних працівників»
Корсакевич В.В. Зміст та структура експериментальної моделі розвитку
конкурентоздатності викладацького персоналу вищого навчального закладу
приватної форми власності
Ліплянська О.В. Зміст, структура та ефективність тренінгу «Запобігання плинності
персоналу в комерційних організаціях»
Охотницька К.Ю. Розуміння персоналом державної служби зайнятості сутності
відданості організації та основних умов її формування
Пастухова Т.І. Аналіз ефективності тренінгу «Формування психологічної готовності
майбутніх менеджерів до професійно-ділового спілкування в організації»
Карамушка Л.М., Радченко О.Б. Особливості вияву організаційних конфліктів у
професійно-технічних навчальних закладах
Самойленко Д.О. Двопроцесна модель відданості організації
Тищенко Т.В. Взаємоз’вязок мотивації досягнення успіху та лояльності залежно від
оптимізму особистості
ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ
Галаган Л.В. Психологічні проблеми та профіль розвитку конкурентоздатності
безробітних-майбутніх підприємців
Карамушка Л.М. Оцінка аспірантами ролі підприємницької поведінки в їх
економічній соціалізації
Карамушка Л.М., Гнускіна Г.В. Психологічні особливості підприємницької
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діяльності: оцінка підприємцями змісту, основних мотивів, позитивних та негативних
сторін підприємницької діяльності
Карамушка Л.М., Ходакевич О.Г. Оцінка студентами ролі грошей у їх
життєдіяльності
Рудюк О.В. Аспекти структурно-психологічного аналізу професійних криз у
безробітних
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
Бондаренко Т.В. Закономірності розвитку ідентичності серед кревних та прийомних
дітей
Гончаренко Н.В. Категорія здоров’я як предмет психологічного дослідження
Карамушка В.І. Структура і формування екологічних компетентностей особистості
Кудусова Э.Н. Формирование вариативности мышления студентов в процессе
изучения психологии
Правдивець Н.О. Програма
розвитку професійної ідентичності в жіноквійськовослужбовців у процесі виховної роботи з ними за місцем служби
Рябчич Я.Є. Аналіз підходів, методів та технік діагностико-корекційної роботи з
кризовими суїцидонебезпечними станами особистості
Францев А.Н., Михайлов В.В. Коннотативная причастность как инструмент
формирования группового мнения
Харченко Д.М. Комплексний підхід у дослідженні психосоматичних розладів
Шевякова Н.Л. Індивідуально-особистісні детермінанти емоційно-вольової регуляції
в перехідний період розвитку особистості від підліткового до юнацького віку
Щербина Л.Ф. Дослідження метатеоретичного рівня знання психотерапевта
Щіпановська О.Р. Теоретичний аналіз основних підходів до визначення асертивності
й асертивної поведінки в зарубіжній та вітчизняній психології
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Карамушка Л.М., Філь О.А., Креденцер О.В., Терещенко К.В., Івкін В.М.,
Ковальчук О.С., Лагодзінська В.І., Kożusznik, B., Turska, E., Polak, J. ІII Польськоукраїнський семінар «Інноваційні напрямки розвитку психології праці та
організаційної психології в Польщі та Україні» (4 вересня 2012 року, м. Катовіце,
Польща)
Карамушка Л.М., Креденцер О.В., Філь О.А. Участь членів Української Асоціації
організаційних психологів та психологів праці у Міжнародній конференції з
економічної психології (5-8 вересня 2012 року, м. Вроцлав, Польща)
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ЧАСТИНА 36
ЗМІСТ
ПСИХОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ТА УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Креденцер О.В. Особливості підприємницької поведінки персоналу освітніх
організацій та її взаємозв’язок з організаційним розвитком
Терещенко К.В. Відкритість персоналу як соціально-психологічний чинник
організаційного розвитку освітніх організацій
ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ
Блешмудт П.П. Результати експериментального впровадження тренінгу
«Психологія підготовки персоналу банківських структур до роботи в команді»
Бугайова Н.М. Особливості виникнення синдрому професійного вигоряння при
взаємодії в системі «людина-людина»
Вознюк А.В. Ступінь значущості управління педагогічними працівниками для
керівників освітніх організацій у процесі здійснення управлінської діяльності
(результати пошукового етапу дослідження)
Гончаренко Я.В. Зміст та структура системи управління відносинами з клієнтами в
комерційній організації
Горбань Г.О. Розв’язання задач і проблем у контексті управлінської діяльності
Запорожець Т.О. Пcихологічна підготовка як імпліцитна складова системи
підвищення кваліфікації фахівців з управління повітряним рухом
Канівець Т.М. Вивчення ефективності тренінгу «Формування психологічної
готовності студентів до здійснення майбутньої професійної кар’єри»
Карамушка Т.В. Роль кар’єрних орієнтацій у здійсненні професійної кар’єри
особистості
Корсакевич В.В. Емпіричне дослідження підструктури досвіду конкурентоздатності
викладацького персоналу вищого навчального закладу приватної форми власності:
рівні розвитку спрямованості, соціально-психологічних установок, сумлінності,
маніпулятивного ставлення, парціальної спрямованості
Лебедєва Н.Г. Основні підходи до вивчення відданості організації
Ліплянська О.В. Особливості вияву плинності персоналу в комерційних організаціях,
рівня організаційного розвитку та їх взаємозв’язку
Малімон Л.Я. Психологічний аналіз взаємозв’язку особистісних якостей та
функціональних умінь у структурі управлінської компетентності керівників місцевих
органів виконавчої влади
Охотницька К.Ю. Теоретичний аналіз основних підходів до визначення психологоорганізаційних чинників формування відданості організації в персоналу державної
служби зайнятості
Радченко О.Б. Суб’єктивні чинники організаційних конфліктів у професійнотехнічних навчальних закладах
Римаренко І.Б. Особливості розвитку мотиваційного компонента психологічної
готовності персоналу готельно-ресторанного комплексу до ділового спілкування
Тищенко Т.В. Роль керівної ланки у формуванні лояльності персоналу організації
Фелькель Т.Г. Ефективність тренінгу «Психологічні умови розвитку лідерських
якостей у майбутніх науково-педагогічних працівників»
Чернявська І.А. Психологічні особливості професійної адаптації персоналу
транснаціональних корпорацій
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ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ
Гнускіна Г.В. Аналіз проблемних ситуацій підприємницької діяльності, які
обумовлюють виникнення негативних емоцій та станів
Карамушка Л.М. Розуміння аспірантами сутності економічної соціалізації
особистості
Карамушка Л.М., Філь О.А. Тренінг «Психологія розвитку конкурентоздатності
персоналу держадміністрацій»: дизайн та ефективність упровадження в процес
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
Філь О.А. Методологічна основа, структура та зміст теоретичної моделі розвитку
конкурентоздатності сучасних організацій
Ходакевич О.Г. Чинники використання студентами різних видів діяльності для
заробляння грошей
Щіпановська О.Р. Теоретичні підходи до вивчення суб’єктивного економічного
благополуччя
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
Бондаревська І.О., Петренко М.Ю. Ціннісний зміст ґендерної ідентичності
чоловіків, які використовують косметичні засоби
Гура Т.В. Психолого-педагогічна підготовка студентів технічних університетів
Інжиєвська Л.А. Арт-технології в особистісно-професійному розвитку майбутніх
психологів, які здобувають другу вищу освіту
Кудусова Э.Н. Развитие вариативности мышления студентов гуманитарных и
технических специальностей
Москальова А.С., Анісімова О.О. Вивчення психологічної культури педагогічних
працівників загальноосвітніх навчальних закладів: теоретичний аналіз
Харченко Д.М., Чистовська Ю.Ю. Психосоматичні розлади в осіб різної статі
Щербина Л.Ф. Емпіричні кореляти ефективності технології розвитку
метатеоретичного мислення психотерапевта
НАУКОВІ ПОДІЇ
Карамушка Л.М., Філь О.А., Креденцер О.В., Терещенко К.В., Івкін В.М., Ковальчук
О.С., Лагодзінська В.І., Лебедєва Н.Г., Самойленко Д.О., Коток А.О., Джурелюк
О.Т., Єфимова І.В. VIII Міжнародна науково-практична конференція з організаційної
та економічної психології «Психологія організаційного розвитку сучасних організацій
у сфері освіти, промисловості та бізнесу» (4 жовтня 2012 року, м. Алчевськ, Україна)
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Карамушка Л.М., Філь О.А., Креденцер О.В., Терещенко К.В. III Міжнародна
науково-практична конференція «Перспективи і можливості психології, бізнесу і
соціальної роботи в сучасній Європі» (24–25 травня 2012 р., Рига, Латвія)

Детальніше з фаховим збірником ВАК України можна ознайомитись в
центральних бібліотеках України та в бібліотеці УАОППП за адресою:
м. Київ, вул. Паньківська, б.2, к № 22 та на сайті Асоціації:
www.uaoppp.com.ua

Наступне видання збірника № 37-38 планується на червень 2013
р.
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ВИМОГИ
ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ФАХОВОГО ЗБІРНИКА ВАК УКРАЇНИ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ» Т.1.
«СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА
ПСИХОЛОГІЯ»

Статті до збірника подаються відповідно до вимог, що відображені у Постанові
Президії ВАК України № 7-06/1 від 15 січня 2003 року (із зразками оформлення статей
можна ознайомитися в лабораторії організаційної психології Інституту психології ім.
Г.С. Костюка АПН України (к. № 22).
Адреса: м. Київ, вул. Паньківська, б.2, к № 22 .
Прийом статей та консультації щодо оформлення матеріалів проходять в

к. № 22. тел. (044) 288-07-19, 8-050-358-99-41

Відповідно до постанови Президії ВАК України № 7-06 /1 від 15 січня 2003р. при
підготовці статей до фахового збірника слід дотримуватися таких вимог:
І. Наукова стаття оформляється за таким планом:
1.Постановка проблеми - відображаються такі позиції:
• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та
практичними завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми
і на які спирається автор;
• увиразнення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується
стаття;
• формування мети статті (постановка завдання; можуть також зазначатися об’єкт,
предмет, гіпотеза дослідження).
2. Методика та організація дослідження.
3. Результати дослідження та їх обговорення (У випадку теоретичної статті розділ має
назву «Результати теоретичного аналізу проблеми»).
4. Висновки:
•
основні висновки дослідження;
•
перспективи подальших досліджень.
5. Список використаної літератури:
•
література оформляється відповідно до вимог ВАКу.
Наголошуємо на тому, що названі структурні розділи статті зазначаються
безпосередньо в статті по тексту (прописними буквами, посередині).
ІІ. Перед кожною статтею подається анотація українською мовою, яка
складається за такою формою:
•
назва статі, прізвище та ініціали автора;
•
інформація про актуальність дослідження, його мету, використані методи та
методики, отримані результати, висновки
•
3-5 ключових слів.
Викладення матеріалу в анотації повинно бути стислим і точним. Належить
використовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові ділових документів, уникати
складних граматичних зворотів, необхідно використовувати стандартизовану
термінологію, уникати маловідомих термінів і символів. Обсяг анотації – до 1000
знаків.
ІІІ. Анотація англійською мовою готується редакцією збірника на основі
української анотації.
ІV. Для аспірантів при поданні статті в збірник обов’язковою є рекомендація
наукового керівника щодо доцільності публікації статі (у довільній формі).
V. До редакції подаються електронна й паперова версії статті.
1. Електронна версія подається до редакції у форматах *.doc та *.rtf. Шрифт Times New
Roman, 14 кегль, через півтора інтервали; поля: зверху - 2 см; знизу - 2 см; ліворуч - 3
см; праворуч - 1,5 см, папір - А-4.
2. Перед основним текстом вказати ініціали та прізвище автора, установу.
3. До статі також додається довідка про автора (вказуються ініціали та прізвище автора,
установа, посада, науковий ступінь та наукове звання, контактний телефон та контактна
адреса).
Обсяг статті – від 12 сторінок.
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7. МАЙБУТНІ КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦІЇ та
СЕМІНАРИ
7.1. Майбутні конгреси, конференції та семінари в Україні
Восьма міжнародна науково-практична конференція „Соціалізація
особистості в умовах системних змін: теоретичні і прикладні проблеми”
(15 березня 2013 року, м. Київ).
Присвячується двадцятиріччю лабораторії соціальної психології Інституту
психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
VІ Міжнародна науково – практична конференція «Управління в освіті»
(18 – 19 квітня 2013 року, м. Львів).
V Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний
супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в
умовах трансформації освіти» (19 квітня 2013 року, м. Київ).
Міжнародний науково-практичний семінар «Психологія економічного
самовизначення особи і спільноти» (16 – 17 травня 2013 р., м.
Дніпропетровськ)
І Міжнародна науково-практична конференція «Практична психологія 21
століття: проблеми та перспективи» (24-25 жовтня 2013 року, м.
Горлівка, Донецька обл.)

Детальну інформацію про вказані конференції Ви можете отримати на
сайті УАОППП, в рубриці «НОВИНИ»: http://www.uaoppp.com.ua.
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7.2. Майбутні конгреси, конференції та семінари за кордоном
The 28th Annual Conference of the Society for Industrial and
Organizational Psychology (SIOP)
April 11-13, 2013
Houston, Texas, USA
Web: http://www.siop.org/conferences/default.aspx
The First IAAP School on Applied Cognitive Research
April, 8-11, 2013
Paris, France.
Web: http://www.lutin-userlab.fr/site/conferences/

XVI EAWOP Congress
May 22-25, 2013
Munster, Germany
Web:www.eawop2013.org
Changes in Working Life: Individual, Organizational, and Methodological
Perspectives
June 17–19, 2013
Stockholm, Sweden
Department of Psychology, Stockholm University
Web:http://falf.se/konferens-2013/welcome/
XIII European Congress of Psychology (ECP 2013)
July 9–12, 2013
Stockholm, Sweden
Web: http://www.ecp2013.se/
The 34th Congress of the Interamerican Society of Psychology
(Congreso Interamericano de Psicologнa 2013)
July 15019, 2013
Brasilia, Brazil
Web: http://sipsych.org/new/index.php/congresos/congreso-interamericano-depsicologia-2013/
European Conference on Psychological Assessment
July 17-20, 2013
San Sebastian, Spain
Web: www.ecpa12.com
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121st Annual Convention of the American Psychological Association
July 31 - August 4, 2013
Honolulu, Hawaii, USA
Web: www.apa.org/convention
World Social Science Forum (WSSF)
October 13-15, 2013
Montreal, Canada
Web: www.wssf2013.org/
The 29th Annual Conference of the Society for Industrial and
Organizational Psychology (SIOP)
May 15-17, 2014
Honolulu, Hawaii
Web: http://www.siop.org/conferences/hawaii.aspx
XXVIII International Congress of Applied Psychology
July 8-13, 2014
Paris, France
Web: www.icap2014.com
The 31st International Congress of Psychology (ICP 2016)
July 24-29, 2016
Yokohama, Japan
Web: www.icp2016.jp/index.html
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8. ВІТАННЯ ЧЛЕНІВ УАОППП З
ПРОФЕСІЙНИМИ ДОСЯГНЕННЯМИ

Виконавча Дирекція УАОППП щиро вітає Толкова Олександра
Сергійовича із захистом дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата психологічних наук
(спеціальність
психологія),

19.00.10
науковий

–
керівник

організаційна
−

доктор

психологічних наук, професор Карамушка Л.М..
Захист відбувся у травні 2012 року

в

Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН
України.

Виконавча Дирекція УАОППП щиро вітає Грубі Тамару Валеріївну
із захистом

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата

психологічних наук (спеціальність 19.00.10 – організаційна психологія),
науковий керівник − доктор психологічних наук, професор Карамушка
Л.М..
Захист відбувся у червні
2012

року

в

Інституті

психології імені Г.С. Костюка
НАПН України.
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Виконавча Дирекція УАОППП щиро вітає
Блешмудта

Павла

Петровича

із

захистом

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
психологічних

наук

(спеціальність

19.00.10

–

організаційна -психологія), науковий керівник −
доктор психологічних наук, професор Карамушка
Л.М..
Захист відбувся 24 квітня 2012 року

в Інституті

психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Виконавча Дирекція УАОППП щиро вітає
Кононець Марію Олександрівну із захистом
дисертації

на

здобуття

кандидата

психологічних

наукового
наук

ступеня

(спеціальність

19.00.10 – організаційна -психологія), науковий
керівник − доктор психологічних наук, професор
Карамушка Л.М.
Захист відбувся у жовтні 2012 року в Інституті
психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
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Виконавча

Дирекція

УАОППП

щиро

вітає

Ковальчук Олену Степанівну із захистом дисертації
на

здобуття

наукового

психологічних
організаційна

наук

ступеня

(спеціальність

-психологія),

науковий

кандидата
19.00.10

–

керівник

−

кандидат психологічних наук, доцент Вінославська
О.В.
Захист відбувся 13 червня 2012 року в Інституті
психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Виконавча

Дирекція

Олександрівну із захистом
кандидата

психологічних

УАОППП

щиро

вітає

Блохіну

Ірину

дисертації на здобуття наукового ступеня
наук,

науковий

керівник

−

кандидат

психологічних наук, доцент Вінославська О.В.
Захист відбувся в червні 2012 року
Костюка НАПН України.
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в Інституті психології імені Г.С.

Виконавча Дирекція УАОППП щиро вітає Вознюк Аллу Вікторівну,
Андрєєву Ірину Анатоліївну, Дзюбу Тетяну Миколаївну, Креденцер
Оксану Валеріївну з отриманням вченого звання доцента.
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