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НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

Максименко Сергій Дмитрович, академік НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології 

НАПН України, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 

Президент ВГО «Товариство психологів України»  

 

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   

Ортинський Володимир Львович, доктор юридичних наук, професор, директор 

Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка» 

Вступне слово 

Варій Мирон Йосипович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська 

політехніка» 

Сняданко Ірина Ігорівна,  доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська 

політехніка», керівник осередку Української Асоціації організаційних психологів та 

психологів праці у м. Львові 

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 

Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, 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 

Лагодзінська Валентина Іванівна, кандидат психологічних наук, 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 

Баранюк Назарій Ігорович, асистент кафедри теоретичної та практичної психології 

Національного університету «Львівська політехніка», член Української Асоціації 

організаційних психологів та психологів праці 

Івкін Володимир Миколайович, 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  

Ковальчук Олександр Сергійович, 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   



 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ СЕМІНАРУ 

 

30.03.18 р.  

10-00 – 10-30 Реєстрація учасників семінару  

10-30 – 11-00 Відкриття семінару 

11-00 – 12-30 Презентаційна сесія № 1 

12-30 – 13-30 Обідня перерва 

13-30 – 16-30 Презентаційна сесія № 2 

16-30 – 17-00 Підведення підсумків роботи 

17-00 – 20-00 Екскурсійна програма 

 

 

31.03.18 р.   

10-00 – 13-00 Презентаційна сесія № 3 

13-00 – 14-00 Обідня перерва 

14-00 – 16-00 Презентаційна сесія № 4 

16-00 – 17-00 Засідання членів УАОППП 

17-00 – 17-30 Закриття семінару 

 

 

Місце проведення семінару:  Національний університет «Львівська політехніка», 

кафедра теоретичної та практичної психології 

 

 

  



 

 

 

 

10.30-11.00  

ВІДКРИТТЯ СЕМІНАРУ 

 

Вітальне слово: 

 

Максименко Сергій Дмитрович, академік НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та 

дефектології НАПН України, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, Президент ВГО «Товариство психологів України» 

 

Ортинський Володимир Львович, доктор юридичних наук, професор, директор 

Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка»  

 

Варій Мирон Йосипович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська 

політехніка» 

 

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   

 

 

11.00-12.30  

ПРЕЗЕНТАЦІЙНА СЕСІЯ № 1 

 

Світоглядні технології пізнання як методологічні процедури суспільної 

взаємодії 

Максименко Сергій Дмитрович, академік НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та 

дефектології НАПН України, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, Президент ВГО «Товариство психологів України» 

 

Роль організаційної культури освітніх організацій у подоланні соціальної 

напруженості  

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  

 

30 березня 2018 року 

 



Сучасні проблеми управління навчальним процесом у вищих навчальних 

закладах України в умовах соціальної напруженості 

Варій Мирон Йосипович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська 

політехніка» 

 

Психологічне безпечне освітнє середовище: сутність та умови створення 

Бондарчук Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач 

кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної 

педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

 

Формування самоконтролю менеджерів для покращення взаємодії з 

персоналом організації 

Сняданко Ірина Ігорівна,  доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська 

політехніка», керівник осередку УАОППП у м. Львові 

 

Організаційно-психологічні умови формування професійної толерантності 

майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів 

Брюховецька Олександра Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

професор кафедри психології та особистісного розвитку ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти»  

 

 

 

12.30-13.30  

Обідня перерва 

 

 

 

13.30-16.30  

ПРЕЗЕНТАЦІЙНА СЕСІЯ № 2 

 

 

Роль міжетнічної взаємодії в освітньому середовищі в умовах соціальної 

напруженості 

Семенів Наталя Миронівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська 

політехніка» 

 

Внутрішньоорганізаційне підприємництво в освітніх організаціях: 

психологічний аспект 

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 

 

 



Роль організаційної культури у формуванні конкурентоспроможності 

особистості 
Баранюк Назарій Ігорович, асистент кафедри теоретичної та практичної психології 

Національного університету «Львівська політехніка» 

Гоза Василина Михайлівна, асистент кафедри теоретичної та практичної психології 

Національного університету «Львівська політехніка»  

 

Толерантність освітнього персоналу як детермінанта організаційної культури 

закладів освіти в умовах соціальної напруженості 

Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, 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 

 

Психологічні особливості конкурентноспроможності працівників банківських 

організацій 

Калин Романна Юріївна, аспірант кафедри теоретичної та практичної психології 

Національного університету «Львівська політехніка» 

 

16.30-17.00 - Підведення підсумків роботи 

 

 

 

 

 

 

 

10.00-13.00 

 ПРЕЗЕНТАЦІЙНА СЕСІЯ № 3 

 

 

Застосування арт-методів в розвитку організаційної культури освітнього 

закладу в умовах соціальної напруженості 

Березовська Лариса Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

психології Мукачівський державний університет  

 

Особливості організаційної культури майбутніх практикуючих психологів в 

умовах соціальної напруженості 

Волошина Неоніла Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська 

політехніка» 

 

Збереження здорової самооцінки працівників освіти в умовах соціальної 

напруженості 

Горошкевич Надія Євгенівна, старший викладач кафедри теоретичної та практичної 

психології  НУ «Львівська політехніка» 

31 березня 2018 року 

 



Особливості професійної мобільності в діяльності науково-педагогічного 

персоналу вищої школи  
Грубі Тамара Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної 

психології Київського університету імені Бориса Гринченка  

 

Психологічні умови розвитку толерантності до невизначеності персоналу 

організацій в умовах соціальної напруженості 

Івкін Володимир Миколайович, 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  

 

Психологічна підтримка онкохворих дітей в рамках проекту «Життя в 

хворобі» 

Карамушка Тарас Вікторович, кандидат психологічних наук,  асистент кафедри  

соціальної роботи  Київського національного університету імені Тарас Шевченка 

  

Психологічна підготовка персоналу організацій до прийняття управлінських 

рішень в умовах соціальної напруженості 

Ковальчук Олександр Сергійович, 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  

 

Теоретичний аналіз особливостей професійної діяльності персоналу 

оперативно-рятувальної служби цивільного захисту  державної служби 

україни з надзвичайних ситуацій 

Ковровський Юрій Григорович, кандидат психологічних наук, начальник науково-

дослідного відділу Інституту державного управління у сфері цивільного захисту 
 

 

Реалізація менеджерами освітніх організацій традиційних та інноваційних 

стилів управління 

Клочко Алла Олексіївна, кандидат педагогічних наук, заступник директора з 

науково-навчальної роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти 

 

Особливості корупціогенної організаційної культури та її вплив на 

співробітників в умовах соціальної напруженості  

Лозинський Олег Михайлович, старший викладач кафедри теоретичної та 

практичної психології НУ «Львівська політехніка» 

 

Психологічна адаптація та преадаптація студентів в умовах соціальної 

напруженості 

Новікова Жанна Михайлівна, асистент кафедри теоретичної та практичної 

психології Національного університету «Львівська політехніка» 

 



Проблематика підтримання психічного здоров'я працівника на робочому 

місці в організації в умовах соціальної напруженості 

Романець Зоя Олексіївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська 

політехніка» 

 

 

 

13.00-14.00  

Обідня перерва 

 

 

 

14.00-16.00  

ПРЕЗЕНТАЦІЙНА СЕСІЯ № 4 

 

Зміни в поведінці та діяльності педагогічних працівників в умовах соціальної 

напруженості  

Білозерська Світлана Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка 

 

Розвиток особистісних якостей, важливих для соціальної активності молоді 

Карамушка Маргарита Ігорівна, аспірантка кафедри психології розвитку   Київського 

національного університету імені Тарас Шевченка 

 

Психологічні особливості професійного стресу керівників структурних 

підрозділів вищого навчального закладу в умовах соціальної напруженості 

Куриця Денис Іванович, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 

психології освіти, заступник декана з навчально-методичної роботи факультету 

корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам'янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

 

Розвиток креативного потенціалу організацій в умовах соціальної 

напруженості 

Лагодзінська Валентина Іванівна, кандидат психологічних наук, 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 

 

Проблема громадського психічного здоров'я в умовах соціальної 

напруженості  
Легендзевич Галина Ярославівна, старший викладач кафедри теоретичної та 

практичної психології  Національного університету «Львівська політехніка» 

 

 



Психолого-педагогічна корекція асоціальної поведінки реабілітації 

неповнолітніх в умовах соціальної напруженості 

Макаренко Стефанія Стефанівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська 

політехніка» 

 

Психологічні особливості розвитку Я-образу вчителя в умовах соціальної 

напруженості 

Прокопенко Олена Антонівна, старший викладач кафедри психології управління 

Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

 

Особливості реалізації програми економіко-психологічного активного 

навчання з оптимізації економічного самовизначення студентської молоді  

Сич Василь Михайлович, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

психології освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка 

 

Особливості вибору засобів попередження та управління конфліктами у 

педагогічному колективі 

Чаусова Тетяна Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

психології та особистісного розвитку ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

 

 

 

 

16.00 – 17.00  

 ЗАСІДАННЯ ЧЛЕНІВ УАОППП 

 

Питання для обговорення: 

- обговорення стратегії подальшого співробітництва УАОППП з кафедрою 

теоретичної та практичної психології Національного університету 

«Львівська політехніка» 
- визначення напрямків подальшої діяльності осередку УАОППП у м. Львові 
- створення студентського осередку УАОППП в  Національному університеті 

«Львівська політехніка» та ін. 
 

 

 

 

 

 

17.00-17.30  

ЗАКРИТТЯ СЕМІНАРУ 

 


