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КОНГРЕСИ,

Шановні колеги!
Перед Вами – черговий (№ 17) 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 березнігрудні 2015 р., що стосується міжнародного співробітництва.
На сторінках бюлетеня Ви знайдете інформацію про організацію та участь
українських організаційних психологів у важливих наукових заходах за кордоном:
симпозіумі «Changing Industrial Relations in Europe» та засіданні координаційного
комітету Європейської мережі організаційних психологів та психологів праці; у
15-му Европейському конгресі з організаційної психології та у 14-му
Європейському конгресі з психології.
Інформаційний бюлетень також включає інформацію про організацію та
проведення міжнародних наукових заходів в Україні: науково-практичного
семінару «Технології роботи організаційних психологів в умовах соціальної
напруженості в суспільстві», що відбувся під патронатом Європейської мережі
організаційних психологів та психологів праці, а також Міжнародної науковопрактичної конференції «Досвід України та країн Європейського Союзу у
вирішенні актуальних проблем психології в сучасних соціально-політичних
умовах», в якій прийняли участь польські науковці та працівники Представництва
Польської Академії наук у Києві.
Корисним, на наш погляд, буде анонс майбутніх міжнародних конгресів,
конференцій та семінарів за кордоном.
В бюлетені представлені приємні спогади про святкування Нового 2016 року.
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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 сайт,
пошту, сторінку Facebook або 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:

Терещенко Кіра, к. психол. н.; Ковальчук

Олександр; Лагодзинська Валентина, к.психол. н.; Івкін Володимир, к. психол. н.,
доцент.

м. Київ, лютий 2016
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2.1. Про участь у симпозіумі «Changing Industrial Relations in
Europe» (26-28 березня 2015 р., м. Париж)

Президент УАОППП Карамушка Людмила взяла участь в симпозіумі
“Changing Industrial Relations in Europe”, який проходив в м.Парижі 26-28
березня 2015 р. Симпозіум було організовано Європейською мережею
організаційних психологів та психологів праці (European Network of
Organizational and Work Psychologists). Під час роботи симпозіуму було
обговорено актуальні психологічні проблеми взаємодії між роботодавцями
та

працівниками в нових соціально-економічних умовах (проблеми

довірливих стосунках, психологічного контракту,
управління

конфліктами,

відданості та ін.).

організаційних

зобов'язань,

конструктивного
організаційної

У результаті презентацій запрошених лекторів, які

представляли результати провідних європейських проектів,
5

роботи в

малих групах та міжгрупових дискусій учасниками симпозіуму було
визначено провідні психологічні проблеми для досліджень та надання
психологічної допомоги роботодавцям, працівникам та професійним
спілкам з даного напрямку діяльності сучасних організацій.

Підготовлено Людмилою Карамушкою
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2.2. Про участь у 17 Европейському конгресі з організаційної
психології та психології праці (20-23 травня 2015 р., м. Осло)

Президент Української асоціації організаційних психологів та
психологів праці, заступник директора з
науково-організаційної
міжнародних
психології

наукових

імені

роботи
зв'язків

Г.С.Костюка

та
Інституту

Карамушка

Людмила взяла участь в 17 Європейському
конгресі

з

організаційної

психології

та

психології праці, провідному європейському
конгресі з даного напрямку психології, який
проходить раз на два роки під патронатом
Європейської асоціації психології праці та
організаційної психології (European Association of Work and Organizational
Psychology). Конгрес відбувся 20-23 травня 2015 р. в м. Осло. В конгресі
взяли участь понад 1000 осіб з різних країн Європи, США, Канади та ін.
Людмила Карамушка входила до одного із керівних органів конгресу
(дорадчої ради).

Основною проблемою, яка обговорювалася на конгресі, стала
проблема лідерства, яке побудоване на повазі до послідовників та їх
підтримці, а також управління людьми та організаціями в сьогоднішній
турбулентний час. Серед найбільш актуальних аспектів даної проблем, які
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знайшли відображення у виступах та презентаціях учасників конгресу,
було визначено такі: проблеми лідерство, побудоване на спільних цінностях
лідера і послідовників; вплив лідерства на стимулювання інноваційної
поведінки на роботі; роль послідовників в ефективному лідерському
процесі; підтримуюче лідерство та підтримуюча політика організації;
лідерство і здоров’я організації; вплив лідерських стилів жінок і чоловіків
на просування їх до топ-позицій в організації та ін. Окрему групу склала
проблематика конгресу, яка стосувалася різних виявів “негуманного”
лідерства (вияви «буллінг» на робочому місці від колег та агресія від
пацієнтів; деструктивне лідерство, психопатичне лідерство та ін.).
Людмила Карамушка представила на конгресі результати досліджень
з проблем психологічних детермінант розвитку організаційної культури, які
здійснюються в Інституті психології імені Г.С.Костюка НАПН України
(лабораторія організаційної психології), які були позитивно оцінені
учасниками конгресу. Окрім того, вона прийняла участь в засіданні
Генеральної

асамблеї

організаційної

Європейської

психології,

до

якої

асоціації

психології

праці

та

входить

Українська

Асоціація

організаційних психологів та психологів, де визначались перспективи
діяльності

цієї

престижної

європейської

організації.
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громадсько-професійної

В цілому, участь в конгресі сприяла осмисленню актуальних проблем
розвитку організаційної психології та психології праці, представленню
здобутків українських психологів, а також підтриманню професійних
контактів Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України з
організаціями-партнерами за кордоном і встановленню нових міжнародних
контактів.
Підготовлено Людмилою Карамушкою
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2.3. Про організацію та участь українських вчених у 14-му
Європейському конгресі з психології ‘Linking Technology and
Psychology: Feeding the Mind, Energy for Life’ (7-10 липня 2015
р., Мілан, Італія)
7-10 липня 2015 року співробітники лабораторії організаційної
психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України разом з
представниками інших наукових та освітніх закладів України брали участь
у 14-му Європейському конгресі з психології ‘Linking Technology and
Psychology: Feeding the Mind, Energy for Life’, який відбувся у Мілані, Італія.

Від лабораторії організаційної психології Інституту психології
імені Г.С. Костюка НАПН України у конгресі брали участь членкореспондент 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 психології, Президент Української
Асоціації організаційних психологів та психологів праці Карамушка
Людмила Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, старший
науковий

співробітник

Креденцер

Оксана

Валеріївна,

кандидат

психологічних наук, науковий співробітник Лагодзінська Валентина Іванівна.
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Лабораторію консультативної психології та психотерапії Інституту

психології імені Г.С. Костюка НАПН України представляла кандидат
психологічних наук, старший науковий

співробітник

Лазос Гелена

Петрівна. Від ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України у
конгресі брала участь доктор психологічних наук, професор, завідувач
кафедри психології управління Бондарчук Олена Іванівна.
Національну академію статистики, обліку та аудиту на конгресі
представляли кандидат економічних наук, доцент, в.о. декана фінансового
факультету, професор кафедри фундаментальних економічних дисциплін
Пархоменко Вікторія Вікторівна та кандидат педагогічних наук, доцент,
професор кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін,
завідувач відділу профорієнтаційної роботи Черушева Галина Батрбеківна.
Також

у

співробітники
психологічних

склад

української

Запорізького

делегації

національного

наук, професор, завідувачка

на

конгресі

увійшли

університету

доктор

кафедри педагогіки

та

психології освітньої діяльності Шевченко Наталія Федорівна, кандидат
психологічних
підготовки,

наук,

доцент,

профорієнтації

та

начальник

відділу

працевлаштування

доуніверситетської
Паскевська

Юлія

Анатоліївна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри
практичної психології Іщук Ольга Вікторівна.
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Окрім того, у конгресі брала участь доктор психологічних наук,
професор Говорун Тамара Василівна, яка представляла з польського боку
Відділ Права і Наук про Суспільство Католицького Університету Любліна
Яна Павла II, а з українського боку – лабораторію соціальної психології
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
- На конгресі були представлені такі виступи українських вчених:
- Liudmyla Karamushka, Sergei Maksimenko, Oksana Kredentser, Karina
Pentsak. Investigation of educational organizations’ competitiveness in the
context of organizational culture development.
- Liudmyla Karamushka, Kira Tereshchenko, Vladimir Ivkin. Correlations
between staff’s tolerance and components of organizational culture in
educational organizations.
- Liudmyla Karamushka, Taras Karamushka. Graduate students’ motives for
thesis project making in context of their future professional career training.
- Oksana Kredentser, Galyna Cherusheva, Liudmyla Karamushka. The
impact of staff’s entrepreneurial skills on the development of
entrepreneurial self-efficacy.
- Olena Bondarchuk. Distinctive gender characteristics of self-efficacy of
heads of Ukrainian educational organizations.
- Valentyna Lagodzinska. Creative potential of working environment and
types of organizational culture of educational institutions: main
correlations.
- Olena Vynoslavska, Maria Kononets. Entrepreneurs’ professional morality
is showing: gender differences in signals.
- Viktoriya Parkhomenko. The relationship between professional choice
motives and training motivation of students of economics.
- Gelena Lazos. Boundary issues in addiction treatment: a psychodynamic
review.
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- Nataliia Shevchenko. Investigation of transformation of personal meanings
of professional activities.
- Olga Ishchuk. Research of psychological characteristics of dominant types
of university organizational culture as perceived by students
- Iuliia Paskevska. Factors of industrial company personnel’s engagement.
Тези виступів можна знайти за посиланням: http://www.ecp2015.it/wpcontent/uploads/2015/07/ECP-2015-Abstract-Book_upd27jul1.pdf
Під час роботи конгресу члени української делегації зустрілися з
видатним вченим у галузі соціальної психології Філіпом Зімбардо (США).

Українські дослідники мали нагоду поспілкуватися з американським
вченим Філіпом Зімбардо по завершенні його лекції ‘Transforming Evil into
Heroism’, яка всіх дуже зворушила.
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На листівці, отриманої від Філіпа Зімбардо, – побажання відомого
психолога українським колегам мати волю та мужність рухатися вперед в
такий непроcтий для нашої країни час...

Протягом конгресу українські науковці мали зустріч з провідним
фахівцем у сфері організаційної психології Кристиною Маслач (США),
розробником відомого опитувальника з емоційного вигорання.

Українські

психологи

контактували

з

організатором

конгресу

професором Робертом Ру (Robert Roe), президентом European Federation of
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Psychologists’ Associations, людиною, яка завжди сприяла розвитку
організаційної психології в Україні.

У цілому участь у конгресі дала можливість вітчизняним дослідникам
поглибити співпрацю та встановити нові контакти з зарубіжними
партнерами, представити свої наукові здобутки. Окрім того, під час поїздки
на конгрес члени української делегації мали змогу ознайомитися з
культурно-історичними пам’ятками Мілану та Генуї.

Підготовлено Кірою Терещенко
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2.4. Про участь у засіданні координаційного комітету
Європейської мережі організаційних психологів та психологів
праці (European Network of Organizational and Work
Psychologists, ENOP) (18 вересня 2015 р., м. Париж)

18 вересня 2015 р. заступник директора з науково-організаційної роботи та
міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені Г.С.Костюка
Людмила Карамушка взяла участь у засіданні координаційного комітету
Європейської

мережі

організаційних

психологів та психологів праці (European
Network

of

Organizational

and

Work

Psychologists, ENOP), членом якого вона є
більше,

ніж

десять

років.

Засідання

відбулося у Парижі (Франція).
На засіданні відбулося обговорення
актуальних питань діяльності мережі на найближчі півроку. Серед
найголовніших із них: підготовка Симпозіуму з проблеми особливостей
навчання в Європі організаційних психологів та психологів праці (згідно з
розробленої членами мережі моделлю ENOP Reference Model) та проведення
воркшопу з проблеми зайнятості на
роботі та самопочуття працівників в
умовах економічної кризи (використання
психологічного
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контракту,

його

співвідношення

із

контрактом

зайнятості

працівників,

психологічні

особливості діяльності постійних та тимчасових працівників та ін.), які
відбудуться в березні 2016 р. в Парижі.
Людмила Карамушка представила програму проведення в Україні
симпозіуму, присвяченого технологіям роботи організаційних психологів в
період соціальної напруженості в суспільстві, який буде проведено 6
листопада 2015 р. в м. Києві. Організаторами семінару є: Національна
академія педагогічних наук України, Інститут психології імені Г.С. Костюка
НАПН України (лабораторія організаційної
психології),

Українська

Асоціація

організаційних психологів та психологів
праці, під патронатом Європейської мережі
організаційних психологів та психологів
праці (European Network of Organizational
and Work Psychologists, ENOP). Програма семінару знайшла позитивну
оцінку та була підтримана учасниками засідання.

Підготовлено Людмилою Карамушкою
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3.1. Про організацію та проведення науково-практичного
семінару «Технології роботи організаційних психологів в
умовах соціальної напруженості в суспільстві»
(6 листопада 2015 року)

6 листопада 2015 року

в Інституті психології імені Г.С.Костюка

НАПН України відбувся науково-практичний семінар «Технології роботи
організаційних психологів в умовах соціальної напруженості в суспільстві».
Семінар став першим заходом в серії заходів, які проводяться
Інститутом психології імені Г.С.Костюка НАПН України в

контексті

святкування 70-річчя наукової діяльності Інституту.
Організаторами

семінару

виступили:

Національна

академія

педагогічних наук України (відділення психології, вікової фізіології та
дефектології НАПН України); Інститут психології імені Г.С. Костюка
НАПН України (лабораторія організаційної психології); Українська
Асоціація організаційних психологів та психологів праці.
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Семінар

проходив

під

патронатом

Європейської

мережі

організаційних психологів та психологів праці (European Network of
Organizational and Work Psychologists, ENOP).
У семінарі взяли участь біля 100 осіб з різних міст України (Біла
Церква, Запоріжжя,
Луцьк, Львів,

Дніпропетровськ, Кам’янець-Подільський, Київ,

Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Умань та 19ій.). Учасники

семінару представляли такі організації: психологічні служби системи
середньої та вищої освіти, кафедри психології вищих навчальних закладів
та інститутів

післядипломної педагогічної освіти,

громадські

та

волонтерські організації та 19ій.
Мета

семінару

полягала

в

обговоренні

досвіду

роботи

організаційних психологів та психологів, які працюють в інших напрямках
психології, щодо надання психологічної допомоги різним категоріям
населення в умовах соціальної напруженості в суспільстві, а також
визначення психолого-організаційних шляхів та умов покращення цієї
роботи.
З вітальним словом до учасників
семінару

звернулись:

Сергій Дмитрович –
України,

доктор

Максименко
академік НАПН

психологічних

наук,

професор, директор Інституту психології
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імені Г.С. Костюка НАПН України, Президент Товариства психологів
України; Карамушка Людмила – член-кор. 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,

зав.

Лабораторією

організаційної психології Інституту, Президент Української Асоціації
організаційних психологів та психологів праці.
На семінарі було здійснено ряд важливих психологічних проблем,
які стосуються роботи організаційних психологів та психологів, які
працюють в інших напрямках психології, щодо надання психологічної
допомоги різних групах населення в період психологічної напруженості в
суспільстві.
До першої групи було віднесено проблеми, які стосуються надання
психологічної допомоги військовослужбовцям, які постраждали внаслідок
воєнних дій в зоні АТО. Це знайшло відображення в таких доповідях: 1)
“Основні напрямки роботи Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН
України щодо надання психологічної допомоги постраждалим внаслідок
кризових травмівних подій” (доповідач: Максименко Сергій Дмитрович –
академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор, директор
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Президент
Товариства психологів України, м. Київ); “Надання психологічної допомоги
військовослужбовцям, які постраждали внаслідок воєнних дій в зоні АТО:
досвід реалізації програми «Дорога зцілення» на базі Інституту медицини
праці Національної Академії медичних наук України”

(доповідач:

Литвиненко Людмила – науковий співробітник та психолог-консультант
лабораторії

консультативної

психології

та

психотерапії

Інституту

психології імені Г.С. Костюка НАПН України, керівник Кризового центру
медико-психологічної

допомоги,

тренер-психодраматерапевт,

сертифікований Європейським інститутом 20ійськовосл (PIFE, Німеччина),
супервізор PIFE, м. Київ); “Досвід роботи організаційних психологів20

волонтерів щодо надання психологічної допомоги учасникам АТО у
Львівському військовому шпиталю (доповідач: Сняданко Ірина – кандидат
психологічних наук, доцент кафедри теоретичної та практичної психології
Національного університету «Львівська політехніка», керівник Львівського
осередку Української Асоціації організаційних психологів та психологів
праці,

м. Львів);

“Надання

психологічної

допомоги

пораненим

21ійськовослужбовцям-учасникам АТО: із досвіду роботи організаційних
психологів в Головному військовому клінічному госпіталю

(доповідач:

Берднікова Олена – член громадської організації «Волонтерська сотня»,
член Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці,
м. Київ).

Другу групу склали проблеми, які стосуються надання психологічної
допомоги вимушених переселенцям.

Вони були представлені в таких

доповідях: “Психологічний захист постраждалих від наслідків надзвичайної
ситуації соціального характеру” (доповідач: Ковровський Юрій – викладач
21

кафедри цивільного захисту Інституту державного управління у сфері
цивільного захисту, капітан цивільного захисту, член Української Асоціації
організаційних психологів та психологів праці, м. Київ);

“Технології

роботи організаційних психологів освітніх організацій із дітьми вимушених
переселенців (доповідач: Заїка Інна – керівник психологічної служби
Новосилківської
організаційних

ЗОШ

І-III

психологів

ступенів,
та

член

психологів

Української
праці

Асоціації

(Київська

обл.);

“Психологічні особливості етнічної ідентичності українців в умовах
соціальної

напруженості”

(доповідач:

Луньов

Віталій

–

кандидат

психологічних наук, доцент, головний науковий співробітник лабораторії
психології навчання Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН
України, м. Київ).
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Третя

група

стосувалася

обговорення

проблем

профілактики

емоційного

вигорання

фахівців,

які

у

надають

психологічну допомогу в
умовах

соціальної

напруженості.

Дані

проблеми були відображені
у доповіді: “Профілактика емоційного вигорання у лікарів, психологів та
волонтерів, які надають психологічну допомогу в медичних організаціях
віськовослужбовцям-учасникам АТО” (доповідач: Лазос Гелена – кандидат
психологічних

наук,

старший

науковий

співробітник

лабораторії

консультативної психології та психотерапії Інституту психології імені
Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ).
І

четверта група стосувалася методів роботи організаційних

психологів щодо підвищення психологічної культури персоналу організацій
та населення в ситуації кризи в суспільстві та

взаємодії державних та

волонтерських, громадських організацій щодо надання психологічної
допомоги. Дані проблеми було представлено в таких доповідях: “Методи
роботи

організаційних

психологів

щодо

підвищення

психологічної

культури членів організації та населення в ситуації кризи в суспільстві”
(доповідач: Іщук Ольга – кандидат психологічних наук, старший викладач
кафедри практичної психології Запорізького національного університету,
голова осередку в м. Запоріжжі громадської організації «Development
fundation», член Української Асоціації організаційних психологів та
психологів

праці,

м. Запоріжжя);

“Надання

якісної

психологічної

допомоги: виклики сьогодення (взаємодія волонтерських та громадських
організацій, державних інституцій та зарубіжних партнерів) (доповідач:
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Дідух Микола – кандидат психологічних наук, член робочої групи
Міністерства оборони України по наданню психологічної допомоги, член
громадської ради при Держслужбі у справах ветеранів війни та АТО, м.
Київ).

Слід зазначити, що питання, які обговорювалися на семінарі,
викликали жвавий інтерес в учасників семінару, супроводжувалися
активною дискусією,

емоційним співпереживанням проблемам, які

обговорювалися.
У результаті проведення семінару було прийнято таке рішення:
1. Позитивно оцінити досвіт Інституту психології імені Г.С. Костюка
НАПН України, Української Асоціації організаційних психологів та
психологів праці (УАОППП) у вирішення психологічних проблем, які
виникають в умовах соціальної напруженості в суспільстві.
2. З метою посилення дослідження

психологічних проблем, які

виникають в умовах соціальної напруженості в суспільстві, та надання
психологічної допомоги різним групам населення розробити та провести
такі заходи:
а)

створити спеціальну робочу групу в складі УАОППП для

подальшого аналізу та осмислення даних проблем;
б) підготовувати за результатами роботи семінару

науково-

методичний посібник «Технології роботи організаційних психологів в
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умовах соціальної напруженості в суспільстві» (за ред. Маскименка С.Д.,
Карамушки Л.М.);
в) провести міжнародну науково-практична конференцію «Досвід
України та країн Європейського Союзу у вирішенні актуальних проблем
психології в сучасних соціально-політичних умовах» (грудень 2015 р.,
м.Київ,

відповідальні:

Відділення

психології,

вікової

фізіології

та

дефектології НАПН України; Інститут психології імені Г. С. Костюка
НАПН України (лабораторія соціальної психології; лабораторія психології
навчання імені ім. І.О. Синиці; лабораторія організаційної психології;
лабораторія

психодіагностики

та

науково-психологічної

інформації);

Католицький університет імені Іоанна Павла ІІ (м. Люблін, Польща);
Товариство психологів України; Українська Асоціація організаційних
психологів та психологів праці);
в)

провести

міжнародну

науково-практичну

конференцію

«Психологія посттравматичного оновлення: правовий, організаційний та
психологічний

аспекти» (червень 2016 р., м.Одеса, відповідальні:

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України,
Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України (лабораторія
організаційної психології), Військова академія (м. Одеса); Державний
заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені
К.Д. Ушинського»; Українська Асоціація організаційних психологів та
психологів праці);
г)

підтримувати

співпрацю

з

державними

та

громадськими

організаціями, які працюють в означеному напрямку;
д) залучати членів УАОППП до розробки та підготоки соціальних
проектів для надання психологічної допомоги постраждалим внаслідок
кризових травмівних подій.
Підготовлено Людмилою Карамушкою,
Оксаною Креденцер, Кірою Терещенко,
Олександром Ковальчуком, Валентиною Лагодзінською,
Володимиром Івкіним
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3.2. Про організацію та проведення Міжнародної науковопрактичної конференції «Досвід України та країн
Європейського Союзу у вирішенні актуальних проблем
психології в сучасних соціально-політичних умовах»
(11 грудня 2015 року, м. Київ)

11 грудня 2015 року в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН
України відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Досвід
України та країн Європейського Союзу у вирішенні актуальних проблем
психології в сучасних соціально-політичних умовах».
Організаторами конференції виступили: Національна Академія
педагогічних наук України, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН
України (лабораторія соціальної психології; лабораторія організаційної
психології; лабораторія психології навчання імені І.О. Синиці; лабораторія
психодіагностики та науково-психологічної інформації), Представництво
Польської Академії наук в Києві, Католицький університет Любліна Яна
Павла II (Інститут науки про родину і працю соціальну), Всеукраїнська
громадська організація «Товариство психологів України» та
Асоціація організаційних психологів та психологів праці.
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Українська

У конференції брали участь 120 осіб, серед яких співробітники та
аспіранти Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,
науковці

та

викладачі

провідних

наукових

та

освітніх

установ,

консультаційних центрів з різних міст України (Біла Церква, Вінниця,
Дрогобич, Житомир, Запоріжжя, Ірпінь, Кам’янець-Подільський, Львів,
Луцьк, Острог, Рівне, Умань, Хмельницький, Чернівці та ін.).

У роботі конференції взяли участь працівники Польської Академії
наук в Києві – директор, доктор хаб., проф. Генрик Собчук та експерт
Рената Ретковська.
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Також

Республіку

співробітники

наукових

Польща

на

конференції

представляли

досліджень

та

викладання

Католицького

Університету Любліна Яна Павла II: проф. кафедри психології загальної
Інституту психології, доктор хаб., Олег Горбанюк; доцент кафедри
публічного здоров’я Інституту науки про родину і працю соціальну, доктор
хаб.

Юлія Горбанюк;

директор Інституту психопрофілактики і

психотерапії, доцент кафедри психопрофілактики суспільної Інституту
психології доктор Джоанна Хващ.
С вітальним словом на конференції виступили доктор хаб., професор
Генрик Собчук, директор Представництва Польської Академії наук в Києві
та член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор
Карамушка

Людмила

Миколаївна,

заступник

директора

з

науково-

організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту
психології імені Г.С. Костюка НАПН України, завідувачка лабораторії
організаційної

психології

Інституту

психології

імені

Г.С. Костюка

НАПН України, Президент Української Асоціації організаційних психологів
та психологів праці. Також було передані вітальні слова від голови наукового
комітету конференції директора Інституту психології імені Г.С.Костюка
НАПН України, академіка, доктора психологічних наук, професора
Максименка Сергія Дмитровича.
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Протягом пленарного засіданні, яке складалося з двох частин, було
представлено ряд доповідей з актуальних психологічних проблем, які
стосувалися:
 суспільства (макрорівень): “Сприйняття особистісних рис політиків
виборцями в Україні та в інших країнах світу” (проф. Горбанюк Олег,
Польща); “Функціонування родини в ситуації заробітчанської
міграції” (доцент Горбанюк Юлія, Польща); “Психологія порубіжжя:
етно-національні виміри української свідомості” (доцент Луньов
Віталій, Україна); “Соціально-психологічне забезпечення економічної
соціалізації в умовах освітнього простору” (проф. Москаленко
Валентина, Україна);
 організації

(мезорівень):

“Психологія

лідерства:

гуманістична

парадигма” (проф. Карамушка Людмила, Україна); “Особливості
проведення тренінгів для підготовки керівників органів охорони
державного

кордону

до

професійно-управлінської

діяльності”

(Журавльов Вадим, доцент, Україна).
 особистості (мікрорівень): “Предиктори девіантної поведінки дітей
та

підлітків”

(проф.

Говорун

Тамара,

Україна,

Польща);

“Застосування концепції захисту ресурса S. Hobfoll до створення
систем/моделей підтримки для осіб із загрозою соціальної ізоляції”
(доцент Хващ Джоанна, Польща).
Окрему групу склали дослідження, які стосувалися психологічних
проблем надання психологічної допомоги учасникам АТО та їх рідним:
“Досвід

групової

підприємствах

психотерапевтичної

України”

(Гребінь

роботи
Людмила,

з

постраждалими
Україна);

на

“Сучасна

нейропсихологічна допомога в системі комплексної реабілітації поранених
(Шльонська Оксана, кандидат психологічних наук, Україна); “Психологічні
особливості роботи вчителя початкової школи з дітьми, постраждалими
внаслідок бойових дій” (Кондратенко Лариса, кандидат психологічних
наук, Україна).
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Слід зазначити, що кожна доповідь супроводжувалась активним
обговоренням різних аспектів тієї чи іншої наукової проблеми, позитивним
зворотнім

зв’язком

для

виступаючого,

визначення

нових

ракурсів

дослідження проблеми, зокрема, в міжнародному контексті, в контексті
подальшої українсько-польської співпраці.
У рамках роботи конференції також було проведено два майстеркласи: «Емоційне здоров’я людини: виклики і можливості» (Бреус Юлія,
кандидат психологічних наук, Київський університет імені Бориса
Грінченка, Київ, Україна) та «Метафоричні проективні карти – практика
роботи з сім'ями, групами та спільнотами під час і після особистої чи
соціальної травми: шлях до зцілення і ресурсів» (Інжиєвська Леся, ДВНЗ
«Університет менеджменту освіти» НАПН України, ГО «Українська
асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій», Київ,
Україна), які викликали значний інтерес та активну участь психологів.

.
Було прийнято рішення позитивно оцінити співпрацю Інституту
психології

імені

Університету

Г.С.Костюка

Любліна

Яна

НАПН

Павла

II

України
у

та

дослідженні

Католицького
актуальних

психологічних проблем сучасного суспільства, а також підготували спільну
монографію за результатами роботи конференції.
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Окрім того, було

визначено перспективи подальшої співпрації між двома інституціями
(відповідно до Меморандуму про співпрацю)

та з Представництвом

Польської Академії наук в Києві.

Оркомітет конференції висловлює вдячність працівникам Польської
Академії наук в Києві – директору, доктору хаб., проф. Генрик Собчук та
експерту Ренаті Ретковській за сприяння у вирішення організаційних
питань підготовки та проведення конференції.

Підготовлено Людмилою Карамушкою, Оксаною Креденцер
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31st Annual SIOP Conference
April 14-16, 2016
Anaheim, California, USA
Web: http://www.siop.org/Conferences/16con/cfp/default.aspx

The 31st International Congress of Psychology (ICP 2016):
Diversity in Harmony: Insights from Psychology
July 24-29, 2016
Yokohama, Japan
Web: www.icp2016.jp/index.html

The 5th EAWOP Early Career Summer School
September, 12-16, 2016
Birmingham, UK
Web: http://www.aston.ac.uk/aston-business-school/research/groups/wop/eawop2016-5th-summer-school/
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18th EAWOP Congress:
Enabling Change through Work and Organizational Psychology:
Opportunities and Challenges for Research and Practice
May 17-20, 2017
Dublin, Ireland
Web: http://www.eawop2017.org/

15th European Congress of Psychology (ECP)
July 11-14, 2017
Amsterdam, the Netherlands
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The 29th International Congress of Applied Psychology (ICAP 2018)
June 23-30, 2018
Montréal, Canada,
Web: www.icap2018.com
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Новорічні урочистості тримають пальму першості за популярністю
серед подій, що святкуються у світі. Це одне з найбільш таємничих,
урочистих і «родинних» свят, яке обіцяє здійснення мрій кожному, хто
вірить у дива. Очікують дива не тільки діти, але й дорослі, навіть якщо вони
зовні серйозні й не подають виду.
Тож 25 грудня 2015 року члени Української Асоціації організаційних
психологів

та

психологів

праці

традиційно

зібрались

разом,

аби

відсвяткувати Новий рік. З цієї приємної нагоди з різних куточків України і
навіть з далеких Європейських країн (Швейцарії, Німеччини) прибули
близько 50 членів нашої Асоціації до славетного міста Києва, щоб
зустрітись один з одним та підвести підсумки ще одного року, проведеного
разом.
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Члени Виконавчої Дирекції УАОППП створили певні традиції, які
пов’язані не лише з тим, як Асоціація проводить різноманітні наукові та
громадські заходи (семінари, конференції, конгреси та ін.), а і з тим, як
організовувати та проводити цікаві та корисні корпоративні свята,
подорожі, зустрічі.

.
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Одним із таких корпоративних свят традиційно є Новий Рік. Щоб цей
казковий час став справжнім відпочинком, Виконавча дирекція Асоціації
намагається створити щось незвичайне і пам’ятне. Кожного року це
приємний сюрприз. Сподіваємося, що Новорічний вечір був цікавим та
насиченим приємними враженнями.

Київ не випадково називають «містом панорам». Київські панорами
особливо прекрасні увечері, коли з оглядових майданчиків є можливість
милуватися тисячами різнокольорових вогників. Передсвяткова зустріч
37

членів УАОППП відбулася у м. Києві у панорамному ресторані "Експрес",
розміщеному на 16 поверсі готелю.

Ресторан «Експрес» виявився дуже затишним та гостинним, це
сприяло забезпеченню комфорту та святковому настрою всім гостям
святкового вечора.
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Програма святкового вечора включала певні змістовні частини. Так,
Президент УАОППП Людмила Миколаївна Карамушка підвела підсумки
діяльності Асоціації у 2015 року, висвітлила основні здобутки та можливі
напрямки подальшого розвитку Асоціації. Окрім того, було відмічено, що
члени Асоціації, окрім безпосередньої наукової діяльності, продовжують
свою професійну та громадську активність, направлену на вирішення
проблем, пов’язаних зі складними соціально-політичними умовами.
Людмила Карамушка подякувала всім, з ким вона разом працює,
творить, відкриває, пізнає світ, насолоджується життям, побажавши щастя,
любові, віри, кохання, тепла у Новому році.
Вітальні

слова

висловлювали

і

члени

осередків

УАОППП-

представники київських університетів: Університет менеджменту освіти
(Олена Бондарчук, Олександра Брюховецька, Наталія Пінчук, Тетяна
Чаусова, Іван Пустовалов, Алла Москальова, Максим Москальов, Світлана
Козакова), НТУ «КПІ» (Олена Винославська, Світлана Мейтарчан, Сергій
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Кононенко) та ін. Вони внесли родзинку в Новорічне святкування своїми
креативними вітаннями і побажаннями добра, душевного тепла та любові.
Завідувачка кафедрою психології Університету «КРОК» Ірина
Сингаївська подякувала за гарний настрій, азарт і яскраві емоції, побажала
нових перспектив та подальшого розвитку в Новому році.
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З вітальними словами виступили колишні аспіранти та здобувачі
лабораторії

організаційної

психології,

що

захистили

кандидатські

дисертації, але продовжують підтримувати дружні стосунки з лабораторією
та Асоціацією: Тамара Грубі, Наталія Худякова, Віталій Паньковець, Олена
Коломієць.

Активну участь у святкуванні приймали
Катерина

Охотницька,

Марія

Станіславська,

і нинішні здобувачі Юрій

Ковровський,

Володимир Задворний, Інна Заіка, Олена Ковальчук, Ірина Чернявська та ін.
Ярослава Гончаренко прибула на святкову зустріч з далекого
зарубіжжя, привітала присутніх з наступаючим Новим роком та побажала
невичерпної енергії, наснаги, родинного затишку, благополуччя і добра.
На святі була присутня Марина
Адольф з міста Аахен, Німеччина,
близький
підтримувала

друг

Асоціації,

членів

яка

УАОППП

в

багатьох закордонних поїздках. Вона
щиро раділа зустрічі і дякувала за
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гарний настрій і яскраві емоції.
З подякою за можливість бути частинкою чудової команди і рухатись
разом спільним шляхом виступили нові члени Асоціації: Наталія Клименко,
Ольга Дробот, Олена Щипанівська.
Невимущену атмосферу свята створювали казкові герої, яких грали
Катерина

Охотницька,

Марія

Станіславська,

а

Юрій

Ковровський

майстерно перевтілився у Діда Мороза.
Особливі враження справили на присутніх Ольга Дробот з її
чарівними авторськими піснями та Сергій Кононенко, який виконував
новорічні пісні.

Програма вечора включала захоплюючі конкурси та змагання з
призами для переможців та танцювальну програму.
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У

теплому

спілкуванні,

цікавих розвагах та танцях швидко
промайнув

новорічний

залишивши

приємні

вечір,

спогади

і

надихнувши на нові зустрічі.
Нехай, любі члени Асоціації,
слова і пісні лунають знов і знов,
хай будуть в серці нерозлучні
добро, надія, віра і любов!

Підготовлено
Валентиною Лагодзінською
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