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Інформаційний лист 
Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології                     

імені Г.С. Костюка НАПН України, лабораторія організаційної та соціальної психології, 
Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці спільно з Державним 
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ХІ Міжнародну науково-практичну конференцію  

з організаційної та економічної психології 

«Психологія посттравматичного оновлення» 

(30 червня  - 1 липня 2016 року, м. Київ) 

 
Основні напрямки роботи конференції: 
1. Зміст і методи роботи психологів щодо подолання наслідків психотравмуючих подій. 
2. Надання психологічної допомоги учасникам бойових дій та проблеми їх реадаптації до роботи 

в різних організаціях.  
3. Особливості роботи організаційних психологів із працівниками організацій − вимушеними 

переселенцями та їх сім’ями. 
4. Технології психологічної допомоги особистості, сім’ї та організації в умовах соціальної 

напруженості. 
5. Психологічна допомога психологам, лікарям, волонтерам, які надають психологічну допомогу 

учасникам бойових дій.  
6. Діяльність волонтерських та громадських організацій, державних інституцій та зарубіжних 

партнерів щодо надання психологічної допомоги в умовах соціальної напруженості. 
 

 
Основні форми роботи на конференції: пленарне засідання, секційні засідання, 
інтерактивні форми роботи (майстер-класи, круглі столи, ділові ігри тощо), виступи 
зарубіжних фахівців. На пленарному засіданні передбачаються виступи до 20 хв., на 
секційних засіданнях – до 10 хв.  

 
Місце проведення конференції: Київський міський будинок вчителя (вул. 
Володимирська, 57). 

 

Для участі у конференції  необхідно подати до оргкомітету (до 10 червня 2016 р.):  

 заявку  для участі в конференції;  

 копію банківської квитанції про сплату організаційного внеску.  

 

Орієнтовна програма конференції: 
30.06.16 р. (9.00 – 17.00) 
- Реєстрація учасників 
- Відкриття конференції 
- Пленарне засідання 
- Секційні засідання  
01.07.16 р. (10.00 – 18.00) 
- Інтерактивні форми роботи (майстер-класи, круглі столи, ділові ігри тощо) 
- Збори членів УАОППП 
- Закриття конференції 



 

Організаційний внесок: 

 для членів УАОППП  для інших учасників 

Очна участь у конференції* 200 грн.  250 грн. 

Заочна участь у конференції ** 100 грн. 150 грн. 

* Включено: доступ до конференції, програма, сертифікат, кава-брейки, канцелярське та 

технічне забезпечення.  

** Включено: програма, сертифікат.  

Організаційний внесок перераховується  на р/р № 2600413966 в ПАТ “Полтава-банк” МФО 

331489, код ЄДРПОУ 26297210 (призначення платежу: участь у конференції). 

 

Повідомляємо також, що окремо (за бажанням автора та додатковою оплатою) можна 

подати статтю до друку до фахових видань: 

 наукового журналу «Організаційна психологія. Економічна психологія» / За наук. 

ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки; відповідальний секретар О.В. Креденцер; 

 збірника наукових праць «Актуальні проблеми психології. Т.1. Організаційна 

психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія» / За наук. ред.                      

С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки; відповідальний секретар К.В. Терещенко. 

 

Контактна інформація: 
 адреса: Україна 01033 м. Київ, вул. Паньківська 2, офіс 22; ел. адреса: 

uaoppp@online.ua; тел./факс: 044 2880719;  
 сайт УАОППП: www.uaoppp.org.ua        

 Контактні особи: Лагодзінська В.І. – (067) 771 45 88, e-mail: Logosvi@ukr.net; 

Креденцер О.В., тел. – (050) 667 33 44, e-mail: okred@mail.ru; Терещенко К.В., тел. – 

(095) 133 16 10, e-mail: kiteres@yandex.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________________________ 

Науковий ступінь _______________________________________________________________ 

Вчене звання ___________________________________________________________________ 

Посада ________________________________________________________________________ 

Установа (місце роботи / навчання)_________________________________________________ 

Назва доповіді__________________________________________________________________ 

Назва майстер-класу, або інших інтерактивних форм, які Ви бажаєте 

провести_______________________________________________________________________ 

Телефони для зв’язку _____________________________________________________________ 

E – Mail________________________________________________________________________ 

mailto:uaoppp@online.ua
mailto:Logosvi@ukr.net
mailto:okred@mail.ru
mailto:kiteres@yandex.ru

