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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» (голова наукового комітету) 

Цимбалюк Світлана Олексіївна, доктор економічних наук, професор, 

декан факультету управління персоналом, соціології та психології ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

(співголова наукового 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 

(співголова наукового комітету) 

Артюшина Марина Віталіївна,  доктор педагогічних наук, професор, 

завідувачка кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (співголова 

наукового комітету) 

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 

Савченко Олена В’ячеславівна, доктор психологічних наук, доцент, 

заступник завідувача кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

Боднар Катерина Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» (технічний адміністратор 

конференції) 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

10.30. – 11.00 – Реєстрація учасників 

11.00 – 11.15 – Відкриття конференції 

11.15 – 13.15 – Виступи учасників конференції  

13.15 – 14.00 – Підведення підсумків. Закриття конференції 

Місце проведення: Zoom-платформа 

https://zoom.us/j/97747498209?pwd=Y2RMUXBmTHJCSTh3bEdQaFZrRC9K

QT09  

Ідентифікатор конференції: 977 4749 8209; Код доступа: 319940  

https://zoom.us/j/97747498209?pwd=Y2RMUXBmTHJCSTh3bEdQaFZrRC9KQT09
https://zoom.us/j/97747498209?pwd=Y2RMUXBmTHJCSTh3bEdQaFZrRC9KQT09
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11.00 – 11.15 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

 

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

Максименко Сергій Дмитрович, доктор психологічних наук, професор, 

дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення психології, 

вікової фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту 

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

психологів України» 

 

Привітання від Київського національного економічного університету 

імені Вадима Гетьмана 

Цимбалюк Світлана Олексіївна, доктор економічних наук, професор, декан 

факультету управління персоналом, соціології та психології ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

 

 

 

11.15 – 13.15 

ВИСТУПИ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

Модератори:  
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 

Артюшина Марина Віталіївна,  доктор педагогічних наук, професор, 

завідувачка кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

 

 
Стиль життєдіяльності  та проблеми психологічного здоров’я освітнього 

персоналу 

Максименко Сергій Дмитрович, доктор психологічних наук, професор, 

дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення психології, 

вікової фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту 

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

психологів України» 
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Вплив копінг-стратегій на психологічне здоров'я персоналу освітніх 

організації 

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 

 

Формування психологічного здоров’я як актуальне завдання психолого-

педагогічної підготовки майбутніх фахівців в економічному університеті 

Артюшина Марина Віталіївна,  доктор педагогічних наук, професор, 

завідувачка кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

 

Довіра та психологічна безпека як чинники психологічного здоров’я 

персоналу організацій 

Савченко Олена В’ячеславівна, доктор психологічних наук, доцент, заступник 

завідувача кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

 

Основні підходи до дослідження проблеми самоефективності особистості 

в контексті забезпечення психологічного здоров’я в зарубіжній 

психології 

Креденцер Оксана Валеріївна, доктор психологічних наук, доцент, провідний 

науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

 

Толерантність персоналу освітніх організацій: зв'язок із суб’єктивним 

благополуччям 

Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

 

До проблеми дослідження  невротичних стилів поведінки особистості в 

умовах ковідної пандемії 

Борисенко Лариса Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

 

Розвиток умінь майбутніх психологів із забезпечення професійного 

здоров’я персоналу організації на заняттях з психології здоров’я в КНЕУ 

Ловка Ольга Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Київський національний 
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економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

 

Креативність особистості як детермінанта забезпечення психологічного 

здоров’я освітнього персоналу  

Лагодзінська Валентина Іванівна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,  

 

Емпіричне дослідження структурних компонентів психологічного 

здоров’я персоналу освітніх організацій 

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 

Креденцер Оксана Валеріївна, доктор психологічних наук, доцент, провідний 

науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

Лагодзінська Валентина Іванівна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України  

Івкін Володимир Миколайович, кандидат психологічних наук, доцент, 

старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної 

психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

Ковальчук Олександр Сергійович, науковий співробітник лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України  

 

 
 

 

13.15 – 14.00  

 

 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ. ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
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