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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		
	

	
ІІI	ВСЕУКРАЇНСЬКА	НАУКОВО-ПРАКТИЧНА	КОНФЕРЕНЦІЯ		

„ІНТЕГРАЦІЙНІ	МОЖЛИВОСТІ	СУЧАСНОЇ	ПСИХОЛОГІЇ	ТА	ШЛЯХИ	ЇЇ	РОЗВИТКУ”	
	

10	–	11	жовтня	2019	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	 ІІI	
Всеукраїнської	науково-практичної	конференції	„Інтеграційні	можливості	 сучасної	психології	 та	шляхи	 її	
розвитку”,	яка	відбудеться	10-11	жовтня	2019	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. Соціально-психологічна	підтримка	життєдіяльності	індивідуальних	і	колективних	

суб’єктів	в	умовах	суспільних	трансформацій	
8. Психологічна	допомога	постраждалим	у	наслідок	психотравмувальних	подій	
9. Консультативна	та	діагностична	діяльність	у	психосоціальному	супроводі	особистості	та	

інших	соціальних	суб’єктів	

Основні	форми	роботи	на	конференції:	пленарне	засідання,	майстер-класи,	круглий	стіл,	студентські	
секційні	засідання	
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).		

	
Для	участі	у	конференції	необхідно:	

До	15	вересня	2019	року	заповнити	онлайн	реєстрацію		
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdArFh-
q6TGWvprfqlbAaFkSXUjqq4JpZNV4FUoNDixiG_qrQ/viewform?usp=sf_link	
до	25	вересня	2019	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:	
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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	 початку	 конференції	 в	 електронному	 вигляді.	
Авторам	буде	розісланий	PDF	збірника.	.		

	
	
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:	
• 250	грн	–	стандартний	внесок,	для	студентів	та	аспірантів		-	200	грн.	(програма,	сертифікат	участі,	

тези	 в	 електронному	 вигляді,	 участь	 у	 пленарному	 засіданні,	 круглому	 столі,	 майстер-класах,	 2	 кави-
брейк);	

• 200	грн		–	програма,	сертифікат,	та	участь	в	усіх	заходах	конференції	без	публікації	матеріалів.		
• Публікація	 тез	 без	 присутності	 на	 конференції	 -	 100	 грн	 (програма,	 сертифікат,	 матеріали	

конференції	 в	 електронному	 вигляді).	 Матеріали	 конференції	 надсилаються	 НП,	 Justin,	 за	 рахунок	
отримувача.	

	
Проїзд,	харчування	та	проживання	учасники	конференції	оплачують	самостійно.	Зареєстрованим	

учасникам	оргкомітет	надасть	інформацію	щодо	можливостей	харчування	та	проживання	у	м.	Запоріжжя.	
	
Запрошуємо	науковців,	психологів-практиків,	докторантів,	аспірантів	та	усіх	зацікавлених	взяти	участь	у	

роботі	ІІI	Всеукраїнської	науково-практичної	конференції	„Інтеграційні	можливості	сучасної	психології	 та	
шляхи	 її	 розвитку”,	 яка	 відбудеться	 10-11	 жовтня	 2019	 року	 на	 базі	 Запорізького	 національного	
університету	

	
	
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	
Подія	у	Facebook	-	https://www.facebook.com/events/495776711247277/	
e-mail	zaporizhzhya2012@yahoo.com	
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ОРІЄНТОВНА	ПРОГРАМА	КОНФЕРЕНЦІЇ	
	

10		жовтня	2019	р.	
ПЛЕНАРНЕ	ЗАСІДАННЯ	

Вітальне	слово	від	оргкомітету	
Пленарні	виступи	
Студентська	секція	

КРУГЛИЙ	СТІЛ	
	

ВІД	 ПОЛІТИЧНОГО	 ПРОТИСТОЯННЯ	 ДО	 ПОРОЗУМІННЯ	 І	 СПІВПРАЦІ:	 ЗАВДАННЯ	 ТА	 МОЖЛИВОСТІ	
ПСИХОЛОГІЇ	
	
Модератор:	Васютинський	 В.О.,	 президент	 Асоціації	 політичних	 психологів	 України,	 доктор	 психологічних	
наук,	професор,	головний	науковий	співробітник	лабораторії	психології	мас	і	спільнот	ІСПП	НАПН	України			

	
МАЙСТЕР-КЛАСИ	

10	-	11	жовтня	2019	р.	
	

ПРОФЕСІЙНА	 КАР’ЄРА	 І	 ПСИХОЛОГІЧНЕ	 ЗДОРОВ’Я	 ОСОБИСТОСТІ:	 ЧОМУ	 І	 КОЛИ	 ВИНИКАЮТЬ	 ПРОТИРІЧЧЯ	
МІЖ	НИМИ?	
Карамушка	 Л.М.,	 член-кореспондент	 НАПН	 України,	 доктор	 психологічних	 наук,	 професор,	 завідувачка	
лабораторії	 організаційної	 та	 соціальної	 психології	 Інституту	 психології	 імені	Г.С.	Костюка	 НАПН	України,	
Президент	Української	Асоціації	організаційних	психологів	та	психологів	праці	

	
ПСИХОСОМАТИЧНІ	СИМПТОМИ	ЯК	ПРОЯВ	КОНФЛІКТНОГО	ПЕРЕЖИВАННЯ	
Гранд	 В.В.,	 кандидат	 психологічних	 наук,	 доцент	 кафедри	 психології	 ЗНУ,	 гештальт-терапевт,	 тренер	
Київського	гештальт	університету	
	
СПІЛЬНЕ	ПРОПИСУВАННЯ	ЦІЛЕЙ	НА	ОСНОВІ	КОЛЕСА	ЖИТТЄВОГО	БАЛАНСУ	
Гредінарова-Привалова	Я.І.	аспірантка	кафедри	психологи	ЗНУ,	засновниця	менторського	проекту	«Досягай	
більшого»	і	жіночого	клубу	«Women's	network»,	співзасновниця	і	директор	з	розвитку	Школи	«ЕйдоС»,	автор	
проекту	«100	кроків	любові	до	себе»	і	трансформаційної	гри	«Баланс	життя».	
	
ЗДОРОВА	АГРЕСІЯ	
Железнякова	 Ю.В.,	 кандидат	 психологічних	 наук,	 доцент	 кафедри	 психології	 Запорізького	 національного	
університету,	гештальт-терапевт,	тренер	Київського	гештальт	університету,	груповий	психотерапевт	
	
РЕСУРСИ	ПЕРСОНАЛУ:	МЕТОДИКА	ДОСЛІДЖЕННЯ	
Іщук	О.В.,	кандидат	психологічних	наук,	доцент	кафедри	психології	Запорізького	національного	
університету,	керівник	Центру	психологічного	здоров'я	та	психосоціального	супроводу	ЗНУ,	психолог-тренер	

	
АНТИСТИГМАТИЗАЦІЙНІ	АСПЕКТИ	ОХОРОНИ	ПСИХІЧНОГО	ЗДОРОВ’Я	
Малина	 О.Г.,	 кандидат	 психологічних	 наук,	 доцент	 кафедри	 психології	 Запорізького	 національного	
університету,	клінічний	психолог,	психолог-експерт	медико-соціальної	експертної	комісії	

	
СУЧАСНІ	МЕТОДИ	РОБОТИ	ПСИХОЛОГА	З	КАДРОВИМ	РЕЗЕРВОМ	НА	ПРОМИСЛОВОМУ	ПІДПРИЄМСТВІ	
Поплавська	 А.П.,	 кандидат	 психологічних	 наук,	 доцент	 кафедри	 психології	 Запорізького	 національного	
університету,	тренер	з	питань	розвитку	промислових	підприємств	
	
СИСТЕМНА	СУПЕРВІЗІЯ	СТАРТАПА	ПСИХОЛОГІЧНОЇ	ПРАКТИКИ	
Спіцина	 Л.В.,	 кандидат	 психологічних	 наук,	 доцент	 кафедри	 психології	 Запорізького	 національного	
університету,	консультант	з	питань	психічного	здоров’я	та	психосоціальної	підтримки,	супервізор	УССК-ANSE	
	
ПРОЕКТИВНІ	МЕТОДИ	ДІАГНОСТИКИ	У	РОБОТІ	ПСИХОЛОГА	
Ткалич	 М.Г.,	 доктор	 психологічних	 наук,	 професор	 кафедри	 психології	 Інституту	 підготовки	 кадрів	 ДСЗУ,	
сертифікований	 спеціаліст	 з	 психодіагностичних	 методів	 ТАТ,	 Роршах,	 SDS-5,	 Магелано	 Університет,	 член	
ВПА	


