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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

V ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ІНТЕГРАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗВИТКУ»
(з міжнародною участю)
21 – 22 жовтня 2021 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 V
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її
розвитку», яка відбудеться 21-22 жовтня 2021 року на базі Запорізького національного університету.
Основні тематичні напрямки роботи конференції:
Методологія психологічних досліджень людини та суспільства: інтеграційний підхід
Генеза становлення та розвитку особистості
Психологічне забезпечення ефективної діяльності та розвитку організацій та персоналу
Соціально-психологічні особливості сучасних політичних процесів
Професійна компетентність сучасного фахівця на етапі професійної підготовки
Психологічна допомога постраждалим у наслідок психотравмувальних подій, пандемії
COVID-19
7. Консультативна, терапевтична та діагностична діяльність у психосоціальному супроводі
особистості та інших соціальних суб’єктів
1.
2.
3.
4.
5.
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Основні форми роботи на конференції: пленарне засідання, майстер-класи, студентська секція,
круглий стіл
На пленарному засіданні передбачаються виступи до 20 хв., майстер-класах – до 1.5 годин.
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Форми участі у конференції: онлайн (з публікацією матеріалів конференції або без). Проведення
конференції передбачено онлайн на платформі ZOOM
База проведення конференції. Запорізький національний університет, 8 корпус (м. Запоріжжя, вул.
Гоголя, 118 (8 навч. корпус).
Для участі у конференції необхідно:
до 04 жовтня 2021 року подати до Оргкомітету на адресу zaporizhzhya2012@yahoo.com :
Заявку на учать у конференції (див. додаток А)
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
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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, 200 грн - для студентів та аспірантів (програма, сертифікат участі,
тези в електронному вигляді, участь у пленарному засіданні, майстер-класах, секції «Молодий вчений»);
• 150 грн – програма, сертифікат, та участь в усіх заходах конференції без публікації матеріалів.
• Програма, сертифікат, матеріали конференції в електронному вигляді надсилаються на мейл
учасникам.
Контактна інформація:
Запорізький національний університет
факультет соціальної педагогіки та психології, кафедра психології
м. Запоріжжя, вул. Гоголя 118, кімн. 220
тел 066-338-01-69 (Анастасія Неманежина)
e-mail zaporizhzhya2012@yahoo.com

ДОДАТОК А
ЗАЯВКА
на участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку»
ПІБ
Науковий ступінь, вчене
звання
Афіліація (навчальний
заклад, організація, посада)
Напрям конференції
Тема виступу (тез)
Контакти (тел, мейл)
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ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ НА ПЛАТФОРМІ ZOOM
21 жовтня 2021 р.
ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ – 9.30 – 10.00
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

(черговість виступів буде визначена додатково)

10.00 – 13.00
ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙ: СУТНІСТЬ, МОЖЛИВІ РИЗИКИ, ОРГАНІЗАЦІЙНОПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Карамушка Людмила, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії
організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Президент УАОППП
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ АЛЬТРУЇЗМУ: ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПІДХІД
Дорожкін Валерій, доктор психологічних наук, професор кафедри психології Інституту підготовки кадрів ДСЗУ (м.
Київ, Україна)
ПОЧУТТЯ ПРОВИНИ І ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО НЕЗГОД В ЕФЕКТІ НЕКОНФРОНТАЦІЙНОЇ ГРУПОВОЇ ОЦІНКИ
Васютинський Вадим, доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії
психології мас і спільнот ІСПП НАПН України
ПІДВИЩЕННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО ІНАКШОСТІ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Коробка Лариса, кандидат психологічних наук, доцент, ст.наук. співроб. завідувач лабораторії психології мас і
спільнот ІСПП НАПН України
ПЕРСПЕКТИВИ ТА СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Сняданко Ірина, доктор психологічних наук, професор, завідувачка кафедри теоретичної та практичної психології
національного університету «Львівська Політехніка» (м. Львів, Україна)
ВИКЛИКИ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ПСИХОЛОГІВ В УКРАЇНСЬКИХ ВНЗ
Пономаренко Ольга, доктор педагогічних наук, декан факультету соціальної педагогіки та психології, професор
кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності, заслужений працівник освіти України (м. Запоріжжя,
Україна)
ВЕЛИКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННОСТЕЙ ТА МОТИВАЦІЇ УКРАЇНЦІВ: РОЗРИВ ПОКОЛІНЬ ТА ІНШІ ОСОБЛИВОСТІ
Ткалич Маріанна, доктор психологічних наук, професор кафедри психології Інституту підготовки кадрів ДСЗУ,
директор дослідницької лабораторії «Рейтинг-Лаб» (м. Київ, Україна)

14.00 – 16.00
ПАСТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПІДХОДУ В СУЧАСНІЙ ПСИХОТЕРАПІЇ ТА ПСИХОДІАГНОСТИЦІ
Родіна Катерина, кандидат психологічних наук, психолог-психотерапевт, викладач і супервізор МТКІП, IPСГП, УСП,
керівник Центру "Mirtus" (м. Київ, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПСИХОАНАЛІТИЧНОГО ПІДХОДУ В СОЦІАЛЬНО-ОСВІТНІХ ЦЕНТРАХ
Прокопенко Оксана, психолог, магістр гуманітарних наук з психології Університету Кот-д'Азюр (Франція, Ніцца);
член правління Української Асоціації психоаналізу; активний член національного дослідницького раді (CNR) в
Римі; Operatore d'ascolto / Centro socio-educativo "Arcobaleno" (м. Пістоя, Італія)
ХВОРОБА. РОЗУМІННЯ. ПРИЙНЯТТЯ. ІНТЕГРАЦІЯ
Лимаренко Любов, ліцензований медичний психолог в Ізраїлі, гештальт-терапевт, психосоматолог, керівник
групи підлітків, які проходять психіатричне лікування, Інтернат «Неві Адар» (м. Нетанія, Ізраїль)
РОЛЬ ПСИХОЛОГА В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В НІМЕЧЧИНІ
Лукомська Юлія, кандидат психологічних наук, Deutsche Angestellten Akademie, Düsseldorf, NRW (м.
Дюссельдорф, Німеччина)
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МАЙСТЕР-КЛАСИ, СЕКЦІЯ «Молодий вчений»
22 жовтня 2021 р.
10.00 – 14.00
Майстер-класи (йдуть паралельно)
10.00 – 11.30
ПЕРИНАТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
Губа Наталія, кандидат психологічних наук, завідувач кафедри психології Запорізького національного університету
(м. Запоріжжя, Україна)
Мосол Наталія, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Запорізького національного університету
(м. Запоріжжя, Україна)
ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ
Малина Олена, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Запорізького національного університету
(м. Запоріжжя, Україна)
Скрипаченко Тетяна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Запорізького національного
університету (м. Запоріжжя, Україна)
ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ПЕРСОНАЛУ ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВ
Паскевська Юлія, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Запорізького національного університету,
національний консультант Ради Європи, голова Громадської ради при Міністерстві юстиції України, експерт з
пенітенціарних питань спеціалізованого Державного антикорупційного комітету України (м. Київ, Україна)
Халавка Володимир, перший заступник начальника Південно-Східного міжрегіонального управління з питань
виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України, полковник внутрішньої служби (м. Дніпро, Україна)
ПЕРСПЕКТИВА КОГНІТИВНО-ПОВЕДІНКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
Спіцина Лариса, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Запорізького національного університету,
консультант з методу КПТ, супервізор (м. Запоріжжя, Україна)
РЕСУРСИ ПОЗИТИВНОГО МИСЛЕННЯ
Железнякова Юлія, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Запорізького національного
університету (м. Запоріжжя, Україна)

Секція «МОЛОДИЙ ВЧЕНИЙ»
12.00-14.00
Модератори:
Шевченко Наталія, доктор психологічних наук, професор кафедри психології Запорізького національного
університету, заслужений працівник освіти України (м. Запоріжжя, Україна)
Горбань Галина, доктор психологічних наук, професор кафедри психології Запорізького національного університету
(м. Запоріжжя, Україна)
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