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МІНІСТЕРСТВО	ОСВІТИ	І	НАУКИ	УКРАЇНИ	
ЗАПОРІЗЬКИЙ	НАЦІОНАЛЬНИЙ	УНІВЕРСИТЕТ	

кафедра	психології	
ІНСТИТУТ	ПСИХОЛОГІЇ	імені	Г.С.	КОСТЮКА	НАПН	України	

лабораторія	організаційної	та	соціальної	психології	
ІНСТИТУТ	СОЦІАЛЬНОЇ	ТА	ПОЛІТИЧНОЇ	ПСИХОЛОГІЇ	НАПН	України	

лабораторія	психології	мас	і	спільнот	
ІНСТИТУТ	ПІДГОТОВКИ	КАДРІВ	ДЕРЖАВНОЇ	СЛУЖБИ	ЗАЙНЯТОСТІ	УКРАЇНИ	

кафедра	психології	та	соціальної	роботи	
АСОЦІАЦІЯ	ПОЛІТИЧНИХ	ПСИХОЛОГІВ	УКРАЇНИ	

	
	

ІІ	ВСЕУКРАЇНСЬКА	НАУКОВО-ПРАКТИЧНА	КОНФЕРЕНЦІЯ		
„ІНТЕГРАЦІЙНІ	МОЖЛИВОСТІ	СУЧАСНОЇ	ПСИХОЛОГІЇ	ТА	ШЛЯХИ	ЇЇ	РОЗВИТКУ”	

	
18	–	19	жовтня	2018	р.,	м.	Запоріжжя,		Україна	

	
Інформаційний	лист	

	
Запорізький	 національний	 університет,	 Інститут	 психології	 імені	 Г.С.	Костюка	 НАПН	 України,	 Інститут	

соціальної	 та	 політичної	 психології	 НАПН	 України,	 Інститут	 підготовки	 кадрів	 Державної	 служби	 зайнятості	
україни	 запрошують	 науковців,	 психологів-практиків,	 докторантів	 та	 аспірантів	 взяти	 участь	 у	 роботі	 ІІ	
Всеукраїнської	науково-практичної	конференції	„Інтеграційні	можливості	 сучасної	психології	 та	шляхи	 її	
розвитку”,	яка	відбудеться	18-19	жовтня	2018	року	на	базі	Запорізького	національного	університету.	

Запрошуємо	 науковців,	 психологів-практиків,	 докторантів	 та	 аспірантів	 взяти	 участь	 у	 роботі	 ІІ	
Всеукраїнської	науково-практичної	конференції	„Інтеграційні	можливості	 сучасної	психології	 та	шляхи	 її	
розвитку”,	яка	відбудеться	18-19	жовтня	2018	року	на	базі	Запорізького	національного	університету	

			
Основні	тематичні	напрямки	роботи	конференції:	

	
1. Генеза	становлення	та	розвитку	особистості	
2. Психологічне	забезпечення	ефективної	діяльності	та	розвитку	організацій	та	персоналу	
3. Психологічні	основи	економічної	діяльності	різних	суб’єктів	господарювання	
4. Соціально-психологічні	закономірності	інтеграційних	процесів	у	сучасному	суспільстві	
5. Соціально-психологічні	особливості	сучасних	політичних	процесів	
6. Соціальне	проектування	та	професійна	компетентність	сучасного	фахівця	на	етапі	

професійної	підготовки	
7. Психологічна	допомога	постраждалим	у	наслідок	психотравмувальних	подій	
8. Консультативна	та	діагностична	діяльність	у	психосоціальному	супроводі	особистості	та	

інших	соціальних	суб’єктів	

	

Основні	форми	роботи	на	конференції:	пленарне	засідання,	майстер-класи,	круглий	стіл.	
На	пленарному	засіданні	передбачаються	виступи	до	20	хв.,	майстер-класах	–	до	2	годин.		
Робота	всіх	заходів	конференції	забезпечується	мультимедійним	обладнанням.	
Робочі	мови	конференції:	українська,	англійська.	
Форми	участі	 у	 конференції:	 очна	 (з	публікацією	матеріалів	конференції	 або	без),	можлива	окрема	
публікація	матеріалів	конференції		
База	 проведення	 конференції.	 Запорізький	національний	 університет,	 8	 корпус	 (м.	 Запоріжжя,	 вул.	
Гоголя,	118	(8	навч.	корпус).		
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Для	участі	у	конференції	до:	
• 1	 вересня	 2018	 року	 необхідно	 подати	 електронну	 заявку:	

https://docs.google.com/forms/d/1jbLicVGbhrj78SZwb3TPn9XM6ezPPh7PO4rHuQ45iDY		
• до	5	вересня	2018	року	подати	до	Оргкомітету	на	адресу	zaporizhzhya2012@yahoo.com	:	
матеріали	(тези)	в	електронному	вигляді.	Після	розгляду	поданих	матеріалів	вам	на	електронну	пошту	

буде	надіслана	інформація	про	оплату,	яку	необхідно	внести	протягом	двох-трьох	днів.		
	
Вимоги	до	оформлення	матеріалів,	які	подаються	до	збірника	матеріалів	конференції:	
	
Матеріали,	 що	 висвітлюють	 результати	теоретичного	 дослідження,	 мають	 включати	 такі	 блоки:										

1)	 актуальність	 дослідження	 із	 теоретико-методологічним	 обґрунтуванням	 проблеми;	 2)	 мета	
дослідження;	3)	результати	теоретичного	аналізу	проблеми;	4)	висновки.	

Матеріали,	 що	 висвітлюють	 результати	 емпіричного	 дослідження	 або	 розроблених	 психологічних	
технологій,	 мають	 містити:	 1)	 актуальність	 дослідження	 із	 теоретико-методологічним	 обґрунтуванням	
проблеми;	 2)	 мета	 дослідження;	 3)	 методика	 та	 організація	 дослідження;	 4)	 результати	 дослідження;													
5)	висновки.	

Назви	 та	 змістові	 блоки	пишуться	 з	 абзацу	 і	 виділяються	жирним	шрифтом.	Перед	 текстом	 тез	 слід	
вказати:	індекс	УДК,	їх	назву,	ініціали	та	прізвище	автора,	науковий	ступінь,	звання,	посаду,	установу.		

Обсяг	матеріалів	 –	до	3	 сторінок	друкованого	 тексту.	 Електронна	версія	матеріалів:	формат	*.doc		
Шрифт	Times	New	Roman,	14	кегль,	1,5	інтервали;	поля	з	усіх	боків	2	см.	Література	не	подається!	

Матеріали	конференції	будуть	видані	до	її	початку.		
	
В	 учасників	 є	 можливість	 подати	 статтю	 у	 фаховий	 наукометричний	 збірник	 наукових	 праць	

“Проблеми	 сучасної	 психології”,	 який	 індексується	 у	 шістьох	 наукометричних	 базах,	 має	 паперову	 та	
електронну	 версію	 та	 відповідає	 усім	 вимогам	 до	 збірників,	 в	 яких	 публікуються	 результати	 наукових	
досліджень,	дисертаційних	робіт.	Видавцем	збірника	є	Запорізький	національний	університет	та	 Інститут	
психології	 ім.	 Г.С.	 Костюка	 НАПН	 України.	 Вся	 інформація	 про	 збірник	 та	 вимоги	 до	 публікації	 на	 сайті	
www.psyjournal.in.ua			

	
Оргкомітет	 залишає	 за	 собою	 право	 на	 відмову	 в	 публікації	 матеріалів	 що	 не	 відповідають	

зазначеним	вимогам	або	подані	пізніше	встановленого	терміну.	
	
Організаційний	внесок		для	участі	у	конференції	складає:	
• 230	грн,	для	студентів		-	150	грн.	(програма,	тези,	участь	у	пленарному	засіданні,	круглому	столі,	

майстер-класах,	2	кави-брейк);	
• 100	 грн	 (75	 грн	 для	 студентів)	 –	 програма	 та	 участь	 в	 усіх	 заходах	 конференції	 без	 публікації	

матеріалів.		
• Публікація	 тез	 без	 присутності	 на	 конференції	 -	 100	 грн	 (програма,	 матеріали	 конференції).	

Матеріали	конференції	надсилаються	НП	за	рахунок	отримувача.	
	
Проїзд,	харчування	та	проживання	учасники	конференції	оплачують	самостійно.	Зареєстрованим	

учасникам	оргкомітет	надасть	інформацію	щодо	можливостей	харчування	та	проживання	у	м.	Запоріжжя.	
	
Контактна	інформація:		

Запорізький	національний	університет	
факультет	соціальної	педагогіки	та	психології,	кафедра	психології	

м.	Запоріжжя,	вул.	Гоголя	118,	кімн.	220	
Тел.:	(+38-0612-62-41-02)	–	деканат,	кафедра	
050-341-64-14	–	Губа	Наталія	
050-322-09-25	–	Ткалич	Маріанна	
e-mail	zaporizhzhya2012@yahoo.com	
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ОРІЄНТОВНА	ПРОГРАМА	КОНФЕРЕНЦІЇ		
	

КРУГЛИЙ	СТІЛ	
18		жовтня	2018	р.	

	
ІНТЕГРАЦІЯ	СПІЛЬНОТИ	В	УМОВАХ	ВОЄННОГО	КОНФЛІКТУ:	ПОШУК	ПСИХОЛОГІЧНИХ	РЕСУРСІВ	
Модератори:	
Васютинський	 В.О.,	 президент	 Асоціації	 політичних	 психологів	 України,	 доктор	 психологічних	 наук,	
професор,	головний	науковий	співробітник	лабораторії	психології	мас	і	спільнот	ІСПП	НАПН	України			
Паскевська	Ю.А.	 кандидат	 психологічних	 наук,	 доцент	 кафедри	 психології	 ЗНУ,	 експерт	 підкомитету	
Верховної	Ради	України	з	питань	законодавчого	забезпечення	правоохоронної	діяльності	
	

МАЙСТЕР-КЛАСИ	
18	-	19	жовтня	2018	р.	

	
ПСИХОЛОГІЧНА	 НАПРУЖЕНІСТЬ	 В	 ОРГАНІЗАЦІЇ:	 ВИДИ,	 ПРИЧИНИ	 ВИНИКНЕННЯ,	 ТЕХНОЛОГІЇ	
ПРОФІЛАКТИКИ	ТА	ПОДОЛАННЯ		
Карамушка	Л.М.,	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	
	
ЯК	ВИЗНАЧАТИ	ПСИХОЛОГІЧНІ	ЗАХИСТИ	ТА	ЩО	З	НИМИ	РОБИТИ	
Гранд	 В.В.,	 кандидат	 психологічних	 наук,	 доцент	 кафедри	 психології	 ЗНУ,	 гештальт-терапевт	 тренер	
Київського	гештальт	університету	
	
РОДИНА	В	УМОВАХ	ВІЙНИ:	ПСИХОЛОГІЧНІ	ЗАСОБИ	ДОПОМОГИ	
Губеладзе	І.Г.,	кандидат	психологічних	наук,	старший	науковий	співробітник	лабораторії	психології	мас	
і	спільнот	ІСПП	НАПН	України			
	
ОПІР	ЗМІНАМ.	ПАРАДОКСАЛЬНА	ТЕОРІЯ	ЗМІН	АРНОЛЬДА	БЕЙСЕРА	
Железнякова	 Ю.,	 кандидат	 психологічних	 наук,	 доцент	 кафедри	 психології	 ЗНУ,	 гештальт-терапевт,	
тренер	Київського	гештальт	університету	
	
КЛІЄНТ	В	ПРАКТИЦІ	ПСИХОЛОГІЧНОГО	КОНСУЛЬТУВАННЯ:	АКТУАЛЬНІ	ТЕНДЕНЦІЇ	
Іщук	 О.В.,	 кандидат	 психологічних	 наук,	 доцент	 кафедри	 психології	 ЗНУ,	 керівник	 центру	
психологічного	здоров’я	та	психологічного	супроводу	ЗНУ	
	
СТРЕСОВА	СИТУАЦІЯ	ЯК	«ПСИХОЛОГІЧНЕ	ВІКНО»	МОЖЛИВОСТЕЙ	ДЛЯ	РОЗВИТКУ	
Коробка	 Л.М.,	 кандидат	 психологічних	 наук,	 доцент,	 завідувач	 лабораторії	 психології	 мас	 і	 спільнот	
ІСПП	НАПН	України		
	
ОСОБЛИВОСТІ	ДІАГНОСТИЧНОГО	НАПРЯМУ	У	РОБОТІ	КЛІНІЧНОГО	ПСИХОЛОГА	
Малина	О.Г.,	кандидат	психологічних	наук,	доцент	кафедри	психології	ЗНУ,	клінічний	психолог	
	
ЯКІСТЬ	ЖИТТЯ	ТА	ПРАВА	ЛЮДИНИ	В	ГАЛУЗІ	ПСИХІЧНОГО	ЗДОРОВ’Я	
Паскевська	Ю.А.,	кандидат	психологічних	наук,	доцент	кафедри	психології	ЗНУ,	тренер	з	моніторингу	
прав	людини	та	психологічного	здоров’я	ВООЗ	
	
МЕТОДИ	РОБОТИ	З	КАДРОВИМ	РЕЗЕРВОМ	НА	ПРОМИСЛОВОМУ	ПІДПРИЄМСТВІ	
Поплавська	А.П.,	кандидат	психологічних	наук,	доцент	кафедри	психології	ЗНУ	
	
КОГНІТИВНО-ПОВЕДІНКОВИЙ	ПІДХІД	В	ГРУПОВІЙ	ТА	ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ	СУПЕРВІЗІЇ	
Спіцина	 Л.В.,	 кандидат	 психологічних	 наук,	 доцент	 кафедри	 психології	 ЗНУ,	 консультант	 з	
психосоціальної	підтримки,	супервізор	
	


