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Шановні колеги!
Перед Вами – черговий (№ 18) 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 березні грудні 2016 р.
На сторінках бюлетеня Ви знайдете інформацію про наукові події, що
відбулись в Україні, а саме ХІ Міжнародна науково-практична конференція з
організаційної та економічної психології «Психологія посттравматичного
оновлення» та III Всеукраїнський науково-практичний семінар «Психологоекономічні вектори розвитку особистості і суспільства».
Окрім того, бюлетень містить інформацію про участь членів УАОППП в
наукових заходах за кордоном.
Бюлетень містить досить корисну в науковому сенсі інформацію щодо
фахових видань МОН України, що висвітлюють проблеми організаційної та
економічної психології.
Приємними

для

всіх

будуть

слова-привітання

членів

УАОППП

з

професійними успіхами та досягненнями на спогади про святкування Нового
2017 року.
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 2017
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2.1. ХІ Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та
економічної психології «Психологія посттравматичного оновлення» (30
червня – 1 липня 2016 року)
30 червня – 1 липня 2016 року у Міському Будинку вчителя (м. Київ)
відбулася ХІ Міжнародна науково-практична конференція з організаційної
та економічної психології «Психологія посттравматичного оновлення».

Організатори конференції: Інститут психології імені Г.С. Костюка
НАПН України, лабораторія організаційної та соціальної психології
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та Українська
Асоціація організаційних психологів та психологів праці. Співорганізатор
конференції: Південноукраїнський національний педагогічний університет
імені К.Д. Ушинського. Головами наукового комітету конференції
виступили Максименко Сергій Дмитрович, академік-секретар Відділення
психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, директор
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, дійсний член
НАПН України, доктор психологічних наук, професор, Президент ВГО
4

«Товариство психологів України» та 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,
завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту
психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Президент Української
Асоціації організаційних психологів та психологів праці.
Члени організаційного комітету конференції – співробітники
лабораторії організаційної психології та члени Виконавчої Дирекції: Івкін
Володимир Миколайович, кандидат психологічних наук, доцент; Ковальчук
Олександр Сергійович; Креденцер Оксана Валеріївна, кандидат
психологічних наук, доцент; Лагодзінська Валентина Іванівна, кандидат
психологічних наук; Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат
психологічних наук.
У конференції брали участь очно та заочно понад 100 науковців,
педагогів
та
практиків з різних
регіонів
України
(Києва, Кам’янцяПодільського,
Львова,
Одеси,
Бердянська,
Кіровограда,
Херсона, Луцька,
Дніпра тощо), а
також з США,
Польщі
та
Білорусії.
У
перший
день
на
Пленарному
засіданні обговорювали такі питання: соціально-психологічні особливості
розвитку особистісної готовності практичних психологів до надання
психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх
сімей (доктор психологічних наук, професор Бондарчук Олена Іванівна),
проблематика екологічного впливу та психологічної допомоги особистості
(доктор психологічних наук, професор Лушин Павло Володимирович),
філософські та психологічні основи посттравматичного оновлення (доктор
психологічних наук, професор Снігур Людмила Анатоліївна), поведінка
організацій в ситуації невизначеності та кризи (кандидат психологічних наук
Власов Петро Костянтинович), дискурсивні механізми провокації,
маніпуляції та деструктивного впливу (кандидат філологічних наук
Кисельова Анна Аркадіївна), Трансцендентальна Медитація як сучасний
науковий метод запобігання та подолання наслідків ПТСР (кандидат
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психологічних наук Дідух Микола Леонтійович), вторинний ПТСР та
синдром емоційного вигорання у волонтерів при роботі із травмою війни
(кандидат психологічних наук Пономарьова Вікторія Костянтинівна) та
інші.
Серед інноваційних форм роботи, слід відмітити дві відео-презентації
Йохана Делтона (керівник відділення організаційної та індустріальної
психології факультету психології Айдахского університету, США),
присвячені
основам
розуміння
впливу
стресових
подій
на
переміщених осіб та сім’ї
та діяльності громадської
організації
"Ukraine
Reborn": 1) A beginning
for a better understanding
of the effects of stressful
events on displaced people
and families; 2) How the
organization
"Ukraine
Reborn" is providing psychological assistance to orphans in the Ternopil Region,
in collaboration with Orphans' Future and UAWOP.
Окрім того, в рамках роботи
конференції відбулась презентація
Людмили Миколаївни Карамушки,
була
присвячена
актуальним
проблемам співпраці Інституту
психології імені Г.С. Костюка
НАПН України та Української
Асоціації
організаційних
психологів та психологів праці з
китайськими колегами. Зокрема,
презентація включала звіт про її
участь
у роботі Міжнародної
конференції з проблеми розвитку
особистості учнів у контексті
взаємодії колективу класу, школи
та суспільства (18-19 червня 2016 р., Китай, Шанхай). Конференцію було
організовано Інститутом реформ та розвитку школи Східно-Китайського
університету. У конференції брали участь вчені з різних країн (Австралії,
Ісландії, США, Тайваню, Швеції та ін.), а також вчені та викладачі з різних
університетів Китаю. Разом із своїми колегами (Кіра Терещенко,
Володимир Івкін, Оксана Креденцер) представила доповідь з проблеми
впливу типів організаційної культури школи та її різних складових на
розвиток толерантності вчителів та учнів, яка була сприйнята із
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зацікавленістю. Також Л. Карамушка проаналізувала основні напрямки
розвитку особистості в колективі на матеріалі діяльності ряду шкіл Китаю
та обґрунтувала ряд важливих психологічних аспектів дослідження цієї
проблеми в рамках реалізації
договору про співпрацю з Інститутом
реформ та розвитку школи Східно-Китайського університету
Після Пленарного засідання відбулися дві тематичні секції: «Зміст і
методи роботи психологів щодо подолання наслідків психотравмуючих
подій» (керівники секцій: 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 та Снігур Людмила
Анатоліївна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри
гуманітарних та соціально-економічних наук Військової академії (м.Одеса))
та «Технології психологічної допомоги особистості, сім’ї та організації в
умовах соціальної напруженості» (керівники секцій: 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 та Хмель Наталія
Дмитрівна, кандидат психологічних наук, доцент, директор інституту
психології
Південноукраїнського
національного
педагогічного
університету імені К.Д.Ушинського).
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У другий день роботи конференції учасники відвідали 8 майстеркласів: «Управлінське консультування в ситуаціях кризи» (кандидат
психологічних наук Власов Петро Костянтинович), «Підтримка учнів, які
зазнали травми: програма SSFT, її базис, докази ефективності та
особливості впровадження» (доктор психологічних наук, доцент, Горбунова
Вікторія Валеріївна, доктор психологічних наук, доцент Климчук Віталій
Олександрович), «Соціальнопсихологічна
підтримка
адаптації ветеранів» (доктор
психологічних наук, доцент,
Горбунова
Вікторія
Валеріївна,
доктор
психологічних наук, доцент
Климчук
Віталій
Олександрович),
«Метафоричний
самоопис
організацій в ситуації кризи»
(кандидат філологічних наук
Кисельова Анна Аркадіївна),
«Екофасилітація як
засіб
психологічної допомоги в перехідний період» (доктор психологічних наук,
професор Лушин Павло Володимирович), «Тренінг посттравматичного
розвитку»
(Фоменко
Андрій
Григорович),
«Використання
казкотерапевтичних технологій в груповій роботі» (Клименко Наталія
Геннадіївна), «Технологічний підхід до профілактики перфекціонізму з
негативною спрямованістю в умовах посттравматичного оновлення»
(кандидат психологічних наук Грубі Тамара Валеріївна).
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Учасники конференції мали можливість неформального спілкування
та залишили найкращі спогади про спільну роботу протягом цих двох днів.

Детально з електронною версією програми конференції Ви можете
ознайомитися на сайті Інституту психології імені Г.С. Костюка
НАПН України http://www.inpsy.naps.gov.ua та на сайті Української
Асоціації
організаційних
психологів
та
психологів
праці
www.uaoppp.com.ua.
Підготовлено: Кіра Терещенко, Оксана Креденцер
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2.2. III Всеукраїнський науково-практичний семінар
«Психолого-економічні вектори розвитку особистості і
суспільства»

28 жовтня 2016 р. на базі Запорізького національного університету
(факультет соціальної педагогіки і психології, кафедра психології) відбувся
III Всеукраїнський науково-практичний семінар «Психолого-економічні
вектори розвитку особистості і суспільства». Співорганізаторами семінару
виступили: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
(лабораторія психології мас та спільнот), Інститут психології імені Г.С.
Костюка НАПН України (лабораторія організаційної та соціальної
психології), Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки (факультет психології).
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У роботі семінару взяли участь відомі фахівці України у сфері
соціальної, організаційної та економічної психології, члени Української
Асоціації організаційних психологів та психологів праці: заступник
директора Інститут психології з науково-організаційної роботи та
міжнародних наукових зв”язків, член-кор. НАПН України, доктор
психологічних наук, професор Людмила Карамушка; головний науковий
співробітник лабораторії мас і спільнот Інституту соціальної та політичної
психології НАПН України, доктор психологічних наук, професор Вадим
Васютинський; зав. Лабораторією лабораторії мас і спільнот Інституту
соціальної та політичної психології НАПН України, кандидат
психологічних наук, старший науковий співробітник Лариса Коробко;
завідувач кафедри психології Запорізького національного університету,
кандидат психологічних наук, доцент Наталія Губа; завідувач кафедри
педагогіки та психології Запорізького національного університету, доктор
психологічних наук, професор Наталія Шевченко; доцент кафедри
психології
Запорізького
національного
університету,
кандидат
психологічних наук, доцент Маріанна Ткалич, кандидат психологічних
наук, доцент Ольга Іщук та ін. , а також студенти та аспіранти факультету.
Під час проведення семінару було розглянуто ряд актуальних проблем,
які стосуються: психолого-економічних аспектів діяльності організацій;
розвитку економічної свідомості та економічно соціалізації особистості;
психологія бідності; психологічних особливостей ставлення до грошей,
доходів і заощаджень; психології споживчої поведінки; психології
орієнтації на клієнта; психології підприємництва та підприємницької
активності та ін.
За результатами роботи науково-практичного семінару видано збірник
матеріалів доповідей та повідомлень учасників семінару: “Психологоекономічні вектори розвитку особистості і суспільства”. – Запоріжжя: ЗНУ.2016.

Підготовлено: Людмила Карамушка
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3.1. Співпраця УАОППП
з Католицьким університетом Любліна Яна Павла ІІ

19-20 травня 2016 року члени Виконавчої Дирекції та працівники Інституту
психології імені Г.С.Костюка НАПН України відвідали Католицький
університет Любліна Яна Павла ІІ. Робочий візит відбувся згідно договору
про співпрацю між двома інституціями. У складі робочої групи брали
участь: Президент УАОППП, заступник директора з науково-організаційної
роботи та міжнародних наукових зв’язків, завідувачка лабораторії
організаційної та соціальної психології, член-кореспондент НАПН України,
доктор психологічних наук, професор Людмила Карамушка, член
Виконавчої Дирекції, науковий співробітниклабораторії організаційної та
соціальної психології, кандидатпсихологічних наук Кіра Терещенко. А
також працівники Інституту психології: старший науковий співробітник
лабораторії психології особистості ім. П.Р. Чамати,доктор психологічних
наук Яблонська Тетяна, провідний науковий співробітник лабораторії
психології навчання імені І.О. Синиці,кандидат психологічних наук, доцент
Віталій Луньов,старшийнауковий співробітниклабораторії організаційної та
соціальної психології, кандидатпсихологічних наук Тетяна Мельничук.
У перший день візиту української делегації до Католицького університету
Любліна Яна Павла ІІ відбулася зустріч української групи з проректором з
міжнародних зв’язків, доктором хаб., проф. Урсулою ПапроцькоюПіотровською. У рамках зустрічі сторони дійшли згоди щодо можливих
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подальших шляхів співпраці, зокрема стажування науковців та аспірантів,
участі у спільних проектах та конференціях.
Також відбулася зустріч української делегації з директором Інституту
наук про родину і працю соціальну Католицького Університету Любліна Яна
Павла II, доктором хаб. Єньчень Ярославом та керівником кафедри
здоров’я публічного Інституту науки про родину і працю соціальну
Католицького Університету Любліна імені Яна Павла II, доктором хаб.
Проф. Хухра Марія. Українською делегацією було передано польській
стороні збірник наукових праць “Досвід України та країн Європейського
Cоюзу у вирішенні актуальних проблем психології в сучасних соціальнополітичних умовах / За ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки,
О.В. Креденцер, Ю. Горбанюк”, який було видано Інститутом психології
імені Г.С.Костюка НАПН України спільно з Інститутом наук про родину і
працю соціальну Католицького Університету Любліна Яна Павла II, у
співпраці з Представництвом Польською академії наук у Києві.

У другий день візиту члени української делегації брали участь у роботі
Міжнародної наукової конференції «Соціальна інклюзія – контекст
психосоціальний». У рамках роботи конференції були представлені
дослідження з різних напрямків соціального включення. З презентаціями та
постерними доповідями виступали викладачі провідних вищих навчальних
закладів Польщі, науковці, аспіранти та студенти. Учасники української
делегації також представили змістовні усні та постерні презентації з 13амо
тв напрямку досліджень, а також представили основні напрямки
міжнародної співпраці, яка здійснюється в Інституті психології імені
Г.С.Костюка НАПН України.
Також після конференції були обговорені основні напрямки співпраці між
Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України та кафедри
суспільної психопрофілактики Інституту психології Католицького
Університету Любліна Яна Павла II(зав. Кафедрою – доктор хаб., проф.
Івона Нєвядомска,доцент Вероніка Аугустонивіч) та громадською
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організацією Інститутом психопрофілактики і психотерапії (президент –
доктор Джоанна Хващ).

Увесь час перебування у Любліні українськими науковцями люб’язно
опікувалася доцент кафедри публічного здоров’я Інституту науки про
родину і працю соціальну Католицького університету Любліна Яна Павла
ІІ, інструктор-тренер профілактичних програм, направлених на підтримку
сім'ї у сучасному суспільстві,доктор хаб. Юлія Горбанюк.
Підготовлено: Людмила Карамушка, Юлія Горбанюк, Кіра Терещенко
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3.2. Міжнародна конференція з проблеми розвитку учнів у
контексті розвитку класу, школи та суспільства
(18-19 червня 2016 року, Китай, м. Шанхай)

18-19 червня 2016 року Президент УАОППП, професор Людмила
Карамушка брала участь у роботі Міжнародної конференції з проблеми
розвитку учнів у контексті розвитку класу, школи та суспільства (Китай,
Шанхай). Конференцію було організовано Інститутом реформ та розвитку
школи Східно-Китайського університету.
У конференції брали участь
вчені з різних країн (Австралії,
Ісландії, США, Тайваню, Швеції
та ін.), а також вчені та викладачі
з різних університетів Китаю.
Людмила Карамушкою разом з
українськими колегами
(Кіра
Терещенко, Володимир Івкін,
Оксана
Креденцер)
було
представлено
доповідь
з
проблеми впливу організаційної
культури школи на розвиток толерантності вчителів та учнів, а також
прийнято участь у роботі панелі з актуальних проблем психологопедагогічних розвитку сучасної школи.
Людмилою Карамушкою також було проведено зустріч із керівництвом
Інституту реформ та розвитку школи Східно-Китайського університету
(директором проф. Xiaowei Yang та prof. Jiacheng Li) та підписано угоду
про співробітництво між Інститутом реформ та розвитку школи Східно15

Китайського університету та Інститутом психології імені Г.С.Костюка
НАПН України.

Підготовлено: Людмила Карамушка

3.3. Науково-практична конференція з проблеми розвитку
активності учнів, самотворення особистості та ролі класного
колективу (21-22 червня 2016 року, Китай, м. Цінджао)

21-22 червня 2016 року Президент УАОППП, професор Людмила
Карамушка брала участь у роботі науково-практичної конференції з
проблеми розвитку активності учнів, самотворення особистості та ролі
класного колективу (Китай, м. Цінджао). Конференцію було організовано
Інститутом з проведення наукових досліджень в освіті м. Цінджао та Бюро
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з
розвитку освіти
м.
Цінджао.
У конференції
брали участь керівники та
вчителі шкіл м. Цінджаю та
інших міст Китаю, які
представили досвід роботи
своїх шкіл з даної проблеми.
Людмила
Карамушка
виступила з доповіддю про
реалізацію гуманістичного
підходу
в управлінні
сучасними школами.
Людмила
Карамушка
також зустрілася з директором Інституту з проведення наукових досліджень
в освіті м. Цінджао проф. Yu Liping. Було обговорено ряд важливих
психолого-педагогічних проблем розвитку освіти та підписано угоду про
співпрацю з Інститутом з проведення наукових досліджень в освіті м.
Цінджао.

Підготовлено: Людмила Карамушка
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3.4. ХХХІ Всесвітній психологічний Конгрес (24-29 липня 2016
року, Йокогама, Японія)

24-29 липня 2016 року в м. Йокогама (Японія) відбувя 31-й Всесвітній
психологічний Конгрес.
На Конгресі було зареєстровано 7894 учасника з 95 країн світу.
На Когресі були представлені всі напрямки психологічної науки.
Разом з тим хочется відмітити те, що серед найбільш представлених галузей
психологічної науки, найбільша кількість презентацій була саме з
організаційної та індустріальної психології (6,8 %).

Всі подробиці Конгресу можна дізнатися на офіційноу сайті:
http://www.icp2016.jp.
З приємністю хочеться відмітити, що у роботі Всесвітнього Конгресу
брали безпосередню участь члени УАОППП, представники Харківського
18

осередку Асоціації: Петро Костянтинович Власов, кандидат
психологічних наук, директор Інституту прикладної психології та
Кисельова Ганна Аркадіївна, кандидат філологічних наук, заступник
директора Інституту прикладної психології.
Виконавча Дирекція УАОППП вітає колег із знаменною подією в
їх професійному житті та бажає подальший професійних успіхів та
цікавих проектів!!!!
Підготовлено: Оксана Креденцер

ВОСПОМИНАНИЯ ПРО ЯПОНИЮ
(участие членов УАОППП в ХХХІ Международном
психологическом Конгрессе)
31 Международный Психологический
Конгресс ICP 2016 был знаменателен тем, что
проходил в Йокогаме, в Японии, и хотя он
собрал ученых всего мира, но доминирующее
положение занимали японцы, что, конечно
сказалось на выборе тем. Например, на
открытии Конгресса основной доклад был
посвящен
социальной
психологии
взаимоотношений я человека и … роботаандроида. Нам показался интересным
приоритет по зоопсихологии, например,
лидерские взаимоотношения среди приматов
или структура аппетита морской черепахи.

Мы подготовили доклад и
выступили по теме: «Организация
как
текст.
Лингвистическое
проектирование
влияющих
текстов
в
организационном
контексте». Было много вопросов
и комментариев.
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Сами мы с удовольствием посетили
панельную
дискуссию
по
организационной психологии, которую
возглавлял
Михаэль Фрезе. Основная
идея – разобраться в том, почему и как
«работают» современные организации,
как в них «работают» отдельные
элементы, то есть какова психология
функционирования,
формирования
и
организации людей в кризисе. Это был
явный приоритет.
В
силу
профессиональных
интересов мы также участвовали в
обсуждении экстремальной ситуации,
связанной с аварией на Фукусиме.
Дискуссия была связана со структурой и
организацией коммуникации, разъясняющей основные технические
проблемы населения.
Всех впечатлений не перечесть, как от Йокогамы с ее буддистскими
монастырями урбанистическими центрами, так и от докладов, которые
удалось послушать, и дискуссий в которых мы приняли участие. Приятно
было встретить своих коллег.

Следующий Всемирный Конгресс состоится в Праге в 2020, надеемся,
что участников нашей Ассоциации организационных психологов будет
больше. Желаем удачи!
Подготовлено: Петр Власов, Анна Киселева
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4.1. Науковий журнал
«Організаційна психологія. Економічна психологія»
Головні редактори журналу: Максименко
С.Д., Карамушка Л.М.
Відповідальний секретар: Креденцер О.В.
Засновники наукового журналу є Інститут
психології імені Г.С. Костюка НАПН України
та Українська Асоціація організаційних
психологів та психологів праці.
Науковий журнал зареєстровано як друкований
засіб масової інформації (Свідоцтво про
державну реєстрацію друкованого засобу
масової інформації - серія КВ № 9340 від
15.11.2004 р.).
Науковий журнал «Організаційна психологія. Економічна психологія»
проіндексовано у міжнародних наукометричних базах: INDEX
COPERNICUS (IC) (з 2015 р.), GOOGLE SCHOLAR (з 2016 р.).
Науковий журнал внесено до Переліку наукових фахових видань МОН
України з психології (Наказ № 528 МОН України від 28 квітня 2015 р.).
Журналу присвоєно Міжнародний стандартний серійний номер
(InternationalStandardSerialNumber) - ISSN2411-3190 (від 23 квітня 2015
року).
У науковому журналі публікуються результати досліджень фахівців
високого кваліфікаційного рівня з різних регіонів України та з-за кордону,
що відображають інноваційні науково-прикладні напрями організаційної та
економічної психології.
Видання наукового журналу «Організаційна психологія. Економічна
психологія» сприятиме розвитку цього напряму психологічної науки в
Україні, посиленню співпраці представників академічної та прикладної
психології, впровадженню наукових розробок у практику.
З вимогами до оформлення статей, а також архіви всіх номерів можна
подивитися на сайті журналу: http://www.orgpsy-journal.in.ua/info/8/.
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4.2. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ»
Т.1. Організаційна психологія. Економічна психологія.
Соціальна психологія.

Головний редактор: дійсний член НАПН України, доктор психол.
наук, професор С.Д. Максименко
Відповідальний редактор тому: Карамушка Л.М., членкореспондент НАПН України, доктор психол. наук, професор;
Редакційна рада тому: Терещенко К.В. (заступник відповідального
редактора тому), кандидат філос. наук, доцент; Івкін В.М., кандидат психол.
наук, доцент; Ковальчук О.С.; Креденцер О.В., кандидат психол. наук,
доцент; Лагодзінська В.І., кандидат психол. наук; Терещенко К.В., кандидат
психол. наук.
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.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової
інформації серія КВ № 17847-6693ПР від 10.06.2011
Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України в
галузі психологічних наук (Наказ МОН України № 1021 від 7.10.2015 р.)
З вимогами до оформлення статей, а також архіви всіх номерів можна
подивитися на сайті журналу: http://www.appsychology.org.ua/
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Вимоги до оформлення статей
УДК.
Ініціали, прізвище автора (авторів).
Назва статті.
Приймаються статті українською та англійською мовами.
Ініціали, прізвище автора, назва статті українською мовою.
Анотація української мовою (10-12 строчок) - речення у формі висновків по
дослідженню. Ключові слова українською мовою (6-10 слів).
6. Ініціали, прізвище автора, назва статті російською мовою.
Анотація російської мовою (10-12 строчок) - речення у формі висновків по
дослідженню. Ключові слова російською мовою (6-10 слів).
7. Текст статті із дотриманням структури статті (жирним виділити кожен пункт у
структурі статті).
Статті повинні відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від
15.01.03 р. № 7-05/1 з урахуванням таких необхідних елементів:
1.
2.
3.
4.
5.







постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими
чи практичними завданнями;
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї
проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми, котрим присвячується запропонована стаття;
мета статті (постановка завдання);
виклад основного матеріалу і результатів дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів;
висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень з цього
напрямку.

8. Обсяг статті від 12 сторінок формату А4. Шрифт Times New Roman 14 пт. Стиль
«Обычный»; інтервал 1,5; абзацний відступ – 1,25 см.; вирівнювання – по ширині.
Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20, нижнє – 20 мм. Граничні розміри
таблиць та малюнків у тексті (104x170) мм2, назву таблиці розміщувати над таблицею.
Мінімальний розмір шрифту таблиць – 8 пт. Малюнки виконуються по можливості
векторною графікою. Сканування малюнків виконується з роздільною здатністю 300 dpiі
зберігається у форматі ТІF (ІВМ РС). Підпис розміщувати під малюнком з позначенням
«Рис. ». Файл зберігати у форматах RTF, ODT або DOC. Ім’я файлу подавати
транслітерацією, як прізвище автора (авторів), наприклад, Petrenko (-Kovalchuk).
Елементи заголовку: шифр УДК у першому рядку зліва, без абзацного відступу;
наступний абзац – ініціали та прізвище автора (авторів); наступний абзац – назва статті.
Далі приводяться текст анотації та ключові слова українською та російською мовами.
У тексті не допускається вирівнювання пропусками (для цього використовуються
параметри абзацу, положення символів табулювання). У тексті використовується дефіс
«-», який не відділяється пропусками та тире «-», яке відділяється з обох сторін
пропусками.
Посилання на використані в тексті джерела робляться за зразком: [2, с. 364-367; 5, с.
127; 7-9; 12], де перше число – номер джерела в списку використаних джерел, число
після коми – номер сторінки (діапазон сторінок задається через дефіс), декілька джерел
відділяються крапкою з комою [1; 4; 6] або дефісом. Зноски допускаються лише
коментарів у тексті. Зноска створюється через меню програми – Вставка-Сноска…
(обычная, автоматическая).
9. Список використаних джерел (оформлений відповідно до останніх вимог).
У кінці статті подається текст: «Список використаних джерел» – по центру.
Список використаних джерел подається за вимогами ВАК (Бюлетень ВАК
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України, №3, 2008, С. 9-13). У списку слід розрізняти тире (alt+0150) та дефіс,
наприклад, … – 1986. – Т. 7, № 6. – С. 79-83.
10. Транслітераційний переклад списку використаних джерел робиться
редакційною колегією. Увага!!! Обсяг додається до загальної кількості сторінок.
11. Відомості про автора українською і англійською мовами: прізвище, ім’я, по
батькові; ступінь, звання, посада, місце роботи, ВНЗ, місто, країна.
12. Телефон, електронна адреса для зв’язку.
13. Реферат на статтю у вигляді розширеної анотації (25-30 строчок).
14. Автори без наукового ступеня подають ОБОВ’ЯЗКОВО рецензію на статтю
наукового керівника (доктора/кандидата наук).
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
УДК
Прізвище І.Б.
НАЗВА СТАТТІ
Прізвище І.Б. Назва статті. Анотація українською мовою (10-12 строчок).
Ключові слова: 6-10 слів.
Фамилия И.О. Название статьи. Аннотация статьи на русcком языке (10-12 строчек).
Ключевые слова: 6-10 слов.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями;
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї
проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується запропонована стаття;
Мета статті (постановка завдання);
Виклад основного матеріалу і результатів дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів;
Висновки.
Перспективи подальших досліджень з цього напрямку.
Список використаних джерел
Spisok vikoristanih dzherel (робить редакційна колегія)
Розширена анотація англійською мовою (робить редакційна колегія на основі
реферату)
Відомості про автора
Прізвище, ім’я, по-батькові, вчена ступінь, вчене звання, посада, установа, місто
проживання, країна проживання (українською мовою).
Прізвище, ім’я, по-батькові, вчена ступінь, вчене звання, посада, установа, місто
проживання, країна проживання (англійською мовою).
Тел.:
E-mail:
РЕФЕРАТ
Прізвище І.Б.
Назва статті
Текст реферату (25-30 строчок).
Ключові слова: 6-10 слів.
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32nd Annual Conference
of the Society for Industrial and
Organizational Psychology (2017 SIOP Conference)
2017 April 27-29
Orlando, Florida at the Walt Disney World Swan and Dolphin
Web: http://www.siop.org/conferences/17con/

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/
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15th European Congress of Psychology (ECP)
July 11-14, 2017
Amsterdam, the Netherlands
https://psychologycongress.eu/2017/

IAREP Conference 2017
Leveraging Behavioral Insights
September 3-6, 2017
Rishon LeZion, Israel
http://www.iarep2017.colman.ac.il/

XXII National Conference
Demographic and epidemiological trends: implications for health economics and
management
5-6 October 2017
Pavia, Italy
http://www.aiesweb.it/

33nd Annual Conference
of the Society for Industrial and
Organizational Psychology (2018 SIOP Conference)
2018 April 19-21
Chicago, Illinois, at the Chicago Sheraton
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The 29th International Congress of Applied Psychology (ICAP 2018)
June 23-30, 2018
Montréal, Canada,
Web: www.icap2018.com

Детальну інформацію про вказані конференції Ви можете отримати на
сайті УАОППП, в рубриці «НОВИНИ»: http://www.uaoppp.com.ua.

Подготовлено: Людмила Карамушка, Оксана Креденцер
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Виконавча Дирекція УАОППП щиро вітає
Ткалич Маріанну із захистом

дисертації та

отриманням диплому наукового ступеня доктора
психологічних

наук

(спеціальність

19.00.10

–

організаційна психологія), науковий консультант −
доктор психологічних наук, професор Карамушка
Л.М..
Захист відбувся 24 травня 2016 р. в Інституті
психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Виконавча Дирекція УАОППП щиро вітає Марію Станіславську із
захистом

дисертації

отриманням
наукового
кандидата

та

диплому
ступеня
психологічних

наук (спеціальність 19.00.10
– організаційна психологія),
науковий керівник − доктор
психологічних

наук,

професор Карамушка Л.М..
Захист

відбувся

1.03.2016 р. в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
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Традиційний Новорічний корпоратив, який проходив 23 грудня 2017
року у кафе «Шоколадниця» з чудовим видом на Хрещатик, був
справжньою новорічною казкою: повітря, наповнене відчуттям свята,
вогники, шампанське, запашна кава, щирий сміх, веселощі.

На початку вечора з вітальним словом до колег звернулась Президент
УАОППП Людмила Миколаївна Карамушка. Вона не лише тепло привітала
зі святом присутніх, але й відзначила здобутки членів Асоціації за рік, що
минав, та коротко розповіла про плани на майбутнє.
Людмила Карамушка подякувала всім, з ким вона разом працює, і
побажала щастя, любові, віри, кохання, тепла у Новому році.
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Вітальну естафету підхопили члени осередків УАОППП. Зокрема,
слово взяли гості з Університету менеджменту освіти Олена Бондарчук,
Олександра Брюховецька, Тетяна Чаусова, Максим Москальов. Вони весело
та щиро вітали усіх присутніх зі святом.
Викладачі Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут» Олена Винославська, Марія Кононець,
Сергій Кононенко та Амінет Апішева висловили колегам найкращі
побажання.
Незабутні враження подарували присутнім Ольга Дробот з її
оригінальними та чарівними авторськими піснями та Сергій Кононенко,
який виконував запальні новорічні пісні.

Невимущену атмосферу свята підтримала своїми вітаннями завідуюча
кафедрою психології Університету «КРОК» Ірина Сингаївська, яка
подякувала за гарний настрій і яскраві емоції і побажала всім присутнім
нових досягнень у Новому році.
Анжеліка Поплавська з Запоріжжя, Вадим Журавльов з Хмельницька
та Томара Грубі з Камянець-Подільського яскраво привітали колег з Новим
роком та побажали невичерпної енергії, наснаги, родинного затишку і
благополуччя.
Свято було продовжено вітаннями від співробітників лабораторії
організаційної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН
України, Оксани Креденцер, Олександра Ковальчука, Кіри Терещенко,
Володимира Івкіна та Валентини Лагодзінської.
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Ірина Ковтун та Олена Щипанівська
подякували за можливість бути частинкою
чудової команди науковців. Свої теплі
почуття висловили також Наталія Клименко,
Ольга Дробот, Олена Корусь, Інна Заіка,
Олена Ковальчук, Альона Берднікова,
Катерина Охотницька, Марія Станіславська
та Юрій Ковровський

Здібності
до
красномовства
та
перевтілення продемонструвала Антоніна
Шевченко та Алла Клочко, які виступили в
ролі Діда Мороза та Снігуроньки.
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Змістовно, цікаво, весело, але, на жаль, дуже швидко промайнув
Новорічний вечір. Та він залишив по собі приємні спогади і надихнув всіх
присутніх на нові звершення та подальшу плідну співпрацю.

ДО НАСТУПНИХ ЗУСТРІЧЕЙ, ДРУЗІ!
Підготовлено: Валентина Лагодзінська, Володимир Івкін,
Олександр Ковальчук
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