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НАУКОВИЙ КОМІТЕТ 

 

             Максименко Сергій Дмитрович, дійсний член НАПН України, 

академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології 

НАПН України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту 

психології імені  Г.С. Костюка НАПН України, Президент ВГО «Товариство 

психологів України» (м. Київ, Україна) (голова організаційного комітету) 

            Карамушка Людмила Миколаївна, дійсний член 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 (м. Київ, Україна) 

(співголова організаційного комітету) 

           Станішевський Мирослав, доктор гуманістичних наук PhD, психолог. 

Науковий експерт напрямку емоційно-стресової психотерапії, проблем стресу і 

міжособистісної залежності в IEP FAMILIAE CIVITAS. (м. Катовіце, Польща)  

(співголова організаційного комітету) 

Станішевська Жанна, доктор гуманістичних наук PhD, психолог. 

Науковий експерт з напрямку емоційно-стресової психотерапії, проблем стресу 

та інтерперсональної комунікації в IEP FAMILIAE CIVITAS. (м. Катовіце, 

Польща)  

          Зубіашвілі Ірина Костянтинівна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України (м. Київ, Україна)            

          Креденцер Оксана Валеріївна, доктор психологічних наук, доцент, 

провідний 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 (м. Київ, Україна) 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

          Собіянський Віктор, експерт з програмної діяльності Польського Інституту 

у Києві (м. Київ, Україна) 

           Івкін Володимир Миколайович, кандидат психологічних наук, доцент, 

старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної 

психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ, 

Україна) 

           Дембицька Наталія Миколаївна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України (м. Київ, Україна) 

           Ковальчук Олександр Сергійович, науковий співробітник лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України (м. Київ, Україна) 

           Лавренко Ольга Василівна, кандидат філософських наук, доцент, 

провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної 

психології Інституту  психології імені Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ, 

Україна)  
           Лагодзінська Валентина Іванівна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ, Україна) 

          Мельничук Тетяна Іванівна, кандидат психологічних наук,  старший 

науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, науковий дослідник 

(м.Київ, Україна) 

          Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології 

Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України (м. Київ, Україна) 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ 

 

10.30. – 11.00 – Реєстрація учасників 

11.00 – 11.30 – Відкриття круглого столу 

11.30 – 13.30 – Виступи учасників круглого столу  

13.30 – 14.00 – Обідня перерва 

14.00 – 16.00 – Виступи учасників круглого столу 

16-00 – 16.30 – Дискусії. Підведення підсумків. Закриття круглого столу 

 

 

 

Місце проведення:  

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України,  Паньківська, 2, 

приміщення бібліотеки 
 

Регламент роботи:  

Виступи та обговорення – до 10 хв. 

Участь в дискусії – до 5 хв.  
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11.00 – 11.30 

ВІДКРИТТЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 

 

Привітання від Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та 

від ВГО «Товариство психологів України» 

Максименко Сергій Дмитрович, дійсний член НАПН України, академік-

секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН 

України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України, Президент ВГО «Товариство психологів 

України» 

 

Привітання від Польського Інституту в Києві 

 

Привітання від Української Асоціації організаційних психологів та 

психологів праці 

Карамушка Людмила Миколаївна, дійсний член 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 

 

Привітання від IEP FAMILIAE CIVITAS 

Станішевський Мирослав, доктор гуманістичних наук PhD, психолог,  

науковий експерт з напрямку емоційно-стресової психотерапії, проблем стресу і 

міжособистісної залежності Інформаційно-освітньої платформи IEP FAMILIAE 

CIVITAS (Катовіце, Польща) 

 

 

11.30 – 13.30 

ВИСТУПИ УЧАСНИКІВ КРУГЛОГО СТОЛУ 

 

Психологічний потенціал особистості: механізми розвитку  

Максименко Сергій Дмитрович, дійсний член НАПН України, академік-

секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН 

України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України, Президент ВГО «Товариство психологів 

України» (м. Київ, Україна) 

 

Співпраця українських і польських вчених в галузі суспільного здоров’я на 

прикладі емоційно–стресової психотерапії. Презентація нової книги 

«Емоціонально-стресова психотерапія. Міжособистісна комунікація» 

Станішевський Мирослав, доктор гуманістичних наук PhD, психолог,  

науковий експерт з напрямку емоційно-стресової психотерапії, проблем стресу і 

міжособистісної залежності  Інформаційно-освітньої платформи IEP FAMILIAE 

CIVITAS (м. Катовіце, Польща) 
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Психологічне здоров’я персоналу освітніх організацій в умовах пандемії 

СOVID-19: актуальні напрямки дослідження 

Карамушка Людмила Миколаївна, дійсний член 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 (м. Київ, Україна) 

 

Перспективи побудови спільних наукових і навчальних програм в галузі 

психології. Приклади успішних практик 

Станішевська Жанна, доктор гуманістичних наук PhD, психолог,  науковий 

експерт з напрямку емоційно-стресової психотерапії, проблем стресу і 

міжособистісної залежності  Інформаційно-освітньої платформи IEP FAMILIAE 

CIVITAS (м. Катовіце, Польща) 

 

Актуальні проблеми дискурсивного конструювання досвіду особистості  

Чепелєва Наталія Василівна, дійсний член НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор, заступник директора з науково-дослідної роботи 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН  (м. Київ, Україна) 

 

Сучасні міждисциплінарні дослідження в тематиці синдрому дефіциту уваги 

з гіперактивністю (СДУГ) 

Станішевська Алісандра Мирославівна, докторантка UO, психолог (м. Катовіце, 

Польща) 

 

Життєстійкість в психології: від загального до конкретного  

Кокун Олег Матвійович, член-кореспондент НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор, заступник директора з науково-інноваційної 

роботи Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ, Україна) 

  

Особливості державно-громадського управління загальною середньою 

освітою в умовах децентралізації та автономії закладів освіти  

Петрик Юрій Федорович, начальник Управління освіти і науки Білоцерківської 

міської ради Київської області, заслужений працівник освіти України (м. Біла 

Церква, Україна) 

 

Участь Миколаївського національного університету 

ім. В.О. Сухомлинського в міжнародних наукових програмах 

Литвиненко Ірина Сергіївна, кандидат психологічних наук, доцент 

Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського 

(м. Миколаїв, Україна) 

 

 
Cуб’єктивне благополуччя як індикатор психологічного здоров’я персоналу 
освітніх організацій  
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Бондарчук Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор, завідувачка 
кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 
НАПН України (м. Київ, Україна) 

 

Особливості розвитку самоефективності персоналу освітніх організацій 

Креденцер Оксана Валеріївна, доктор психологічних наук, доцент, провідний 

науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ, Україна) 

 

Фахівець з соціальної роботи: особистість, професіонал, людина  

Балахтар Валентина Візіторівна, доктор психологічних наук, професор, 

професор кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна) 

 

Економічне самовизначення  учнівської молоді у сфері зайнятості: сучасні 

тенденції та особливості прояву 

Дембицька Наталія Миколаївна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України (м. Київ, Україна) 

 

Психологічні особливості міжособистісної взаємодії зимівників в 

антарктичних експедиціях 

Бахмутова Лариса Миколаївна, доктор філософії у галузі психології, науковий 

співробітник Державної установи Національний антарктичний науковий центр 

Міністерства освіти і науки України (м. Київ, Україна) 

 

Внутрішній потенціал психологічного благополуччя особистості 

Сердюк Людмила Захарівна, доктор психологічних наук, професор, завідувачка 

лабораторії психології особистості імені П.Р. Чамати Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ, Україна) 

 

 

14.00 – 16.00 

ВИСТУПИ УЧАСНИКІВ КРУГЛОГО СТОЛУ 

 

Формування толерантного освітнього середовища закладу загальної 

середньої освіти 

Баранова Вікторія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, заступник 

начальника Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської 

області, науковий кореспондент лабораторії організаційної та соціальної 

психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (м. Біла 

Церква, Україна) 

 

Становище та розвиток сімейної медіації в Україні 
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Білик Тетяна Валеріївна, аспірантка Київського інституту сучасної психології 

та психотерапії (м. Київ, Україна) 

 

Психолого-організаційні аспекти управління освітніми округами як 

інноваційними організаціями 

Вознюк Алла Вікторівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач 

кафедри психології Комунального закладу Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, керівник Науково-дослідної лабораторії з 

організації роботи опорних закладів освіти Комунального закладу Сумського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, голова Сумського 

осередку Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці 

(м. Суми, Україна) 

 

Особистісні смисли у структурі інноваційного потенціалу українського 

вченого 

Гуменюк Галина Вадимівна, кандидат психологічних наук, доцент, старший 

науковий співробітник лабораторії вікової психофізіології  Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ, Україна) 

 

Психологічні особливості монетарної соціалізації студентської молоді 

(кроскультурне дослідження) 

Зубіашвілі Ірина Костянтинівна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України (м. Київ, Україна) 

 

Емпіричне дослідження структурних компонентів психологічного здоров’я 

персоналу освітніх організацій в умовах пандемії  СOVID-19 

Карамушка Людмила Миколаївна, дійсний член 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 (м. Київ, Україна) 

Креденцер Оксана Валеріївна, доктор психологічних наук, доцент, провідний 

науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ, Україна) 

Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ, Україна) 

Лагодзінська Валентина Іванівна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ, Україна) 

Івкін Володимир Миколайович, кандидат психологічних наук, доцент, старший 

науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ, Україна) 
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Ковальчук Олександр Сергійович, науковий співробітник лабораторії організаційної та 

соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ, 

Україна) 
 

Соціально-психологічні умови розвитку соціального лідерства у студентів 

Карамушка Тарас Вікторович, кандидат психологічних наук, асистент кафедри 

соціальної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(м. Київ, Україна) 

 

Психологічні чинники формування  фінансового сценарію особистості 

Клименко Наталія Геннадіївна, аспірантка лабораторії організаційної та 

соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

(м. Київ, Україна) 

 

Модель підвищення ефективності управлінської діяльності менеджерів 

освітніх організацій 

Клочко Алла Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, науковий 

кореспондент лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ, Україна) 

 

Особливості економічного самовизначення студентської молоді  
Лавренко Ольга Василівна, кандидат філософських наук, доцент, провідний 

науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології 

Інституту  психології імені Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ, Україна)  
 

Психологічні особливості креативності як чинника психологічного здоров’я 

персоналу освітніх організацій 

Лагодзінська Валентина Іванівна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ, Україна) 

 

Жіноче лідерство як ресурс розвитку в суспільстві  

Литвинчук Анна Миколаївна, аспірантка  лабораторії організаційної та 

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

(м. Київ, Україна) 

 

Роль батьківської компетентності в становленні економічної культури дітей 

Мельничук Тетяна Іванівна, кандидат психологічних наук,  старший науковий 

співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України, науковий дослідник (м. Київ, 

Україна) 

 

Особливості економічної соціалізації школярів з малозабезпечених сімей 

Новосядла Олена Миколаївна, науковий кореспондент лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, директорка загальноосвітньої школи  № 274 з поглибленим 

вивченням англійської мови м. Києва. (м. Київ, Україна)  



 10 

 

Психологічні аспекти підготовки транспланткоординаторів до проведення 

бесіди з родичами потенційного донора 

Поплавська Анжеліка Петрівна, доцент кафедри психології Запорізького 

національного університету, кандидат психологічних наук (м. Запоріжжя, 

Україна) 

 

Соціально-психологічне забезпечення групової взаємодії як актуальний 

напрям крос-культурних досліджень (на матеріалах купольної акробатики) 

Пустовий Олександр Миколайович, здобувач лабораторії організаційної та 

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

керівник парашутного спортивного клубу Кіровоградської обласної організації 

Товариства сприяння обороні України (м. Кропивницький, Україна) 

 

Організаційно-психологічні чинники вибору копінг-стратегій  керівниками 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Снігур Юлія Сергіївна, аспірантка  лабораторії організаційної та соціальної 

психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ, 

Україна) 

 

Толерантність персоналу освітніх організацій в умовах суспільних викликів 
Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології 

Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України (м. Київ, Україна) 
 

Формування психологічної готовності до інноваційних змін у працівників 

музею 

Цвілодуб Тетяна Іллівна, аспірантка Київського інституту сучасної психології та 

психотерапії (м. Київ, Україна) 

 

Забезпечення психологічного здоров’я менеджерів освітніх організацій  

Шевченко Антоніна Михайлівна, кандидат психологічних наук, завідувач 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти Комунального 

навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів» (м. Біла Церква, Україна) 

 

16-00 – 16.30  

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ. ЗАКРИТТЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 
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