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ХІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ
ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ «ПСИХОЛОГІЯ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО ОНОВЛЕННЯ»
(30 червня – 1 липня 2016 року, м. Київ)
30 червня – 1 липня 2016 року в Київському міському Будинку вчителя відбулася ХІ Міжнародна
науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «Психологія
посттравматичного оновлення».
Організатори конференції: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, лабораторія
організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та
Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці. Співорганізатор конференції:
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. Головами наукового
комітету конференції виступили Максименко Сергій Дмитрович, академік-секретар Відділення психології,
вікової фізіології та дефектології НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук,
професор, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Президент ВГО «Товариство
психологів України», та Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент 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.
Члени організаційного комітету конференції – співробітники лабораторії організаційної та
соціальної психології і члени Виконавчої Дирекції: Івкін Володимир Миколайович, кандидат психологічних
наук, доцент; Ковальчук Олександр Сергійович; Креденцер Оксана Валеріївна, кандидат психологічних наук,
доцент; Лагодзінська Валентина Іванівна, кандидат психологічних наук; Терещенко Кіра Володимирівна,
кандидат психологічних наук.
У конференції брали участь очно та заочно понад 100 науковців, педагогів та практиків з різних регіонів
України (Києва, Кам‘янця-Подільського, Львова, Дніпра, Одеси, Бердянська, Кропивницького, Харкова, Херсона,
Луцька та ін.), а також з США, Польщі та Білорусії.
Першого дня на пленарному засіданні обговорювали такі питання: соціально-психологічні особливості
розвитку особистісної готовності практичних психологів до надання психологічної допомоги учасникам
антитерористичної операції та членам їхніх сімей (доктор психологічних наук, професор Бондарчук Олена
Іванівна), проблематика екологічного впливу та психологічної допомоги особистості (доктор психологічних
наук, професор Лушин Павло Володимирович), філософські та психологічні основи посттравматичного
оновлення (доктор психологічних наук, професор Снігур Людмила Анатоліївна), поведінка організацій у
ситуації невизначеності та кризи (кандидат психологічних наук Власов Петро Костянтинович), дискурсивні
механізми провокації, маніпуляції та деструктивного впливу (кандидат філологічних наук Кисельова Анна
Аркадіївна), Трансцендентальна Медитація як сучасний науковий метод запобігання та подолання наслідків
ПТСР (кандидат психологічних наук Дідух Микола Леонтійович), вторинний ПТСР та синдром емоційного
вигорання у волонтерів при роботі із травмою війни (кандидат психологічних наук Пономарьова Вікторія
Костянтинівна) та інші.
Серед інноваційних форм роботи слід відмітити дві відео-презентації Йохана Делтона (керівник
відділення організаційної та індустріальної психології факультету психології Айдахського університету,
США), присвячені основам розуміння впливу стресових подій на переміщених осіб та сім‘ї і діяльності
громадської організації "Ukraine Reborn": 1) A beginning for a better understanding of the effects of stressful
events on displaced people and families; 2) How the organization "Ukraine Reborn" is providing psychological
assistance to orphans in the Ternopil Region, in collaboration with Orphans' Future and UAWOP.
Окрім того, в рамках роботи конференції відбулась презентація Людмили Миколаївни Карамушки,
яка була присвячена актуальним проблемам співпраці Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН
України й Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці з китайськими колегами.
Зокрема, презентація включала звіт про її участь у роботі Міжнародної конференції з проблеми розвитку
особистості учнів у контексті взаємодії колективу класу, школи та суспільства (18–19 червня 2016 р., Китай,
Шанхай). Конференцію було організовано Інститутом реформ та розвитку школи Східно-Китайського
університету. У конференції брали участь вчені з різних країн (Австралії, Ісландії, США, Тайваню, Швеції
та ін.), а також вчені та викладачі з різних університетів Китаю. Разом зі своїми колегами (К. Терещенко,
В. Івкін, О. Креденцер) Л. Карамушка представила доповідь з проблеми впливу типів організаційної
культури школи та її різних складових на розвиток толерантності вчителів та учнів, яка була сприйнята із
зацікавленістю. Також Л. Карамушка проаналізувала основні напрямки розвитку особистості в колективі на
матеріалі діяльності деяких шкіл Китаю та обґрунтувала низку важливих психологічних аспектів
дослідження цієї проблеми в рамках реалізації договору про співпрацю з Інститутом реформ та розвитку
школи Східно-Китайського університету.
Після пленарного засідання відбулися дві тематичні секції: «Зміст і методи роботи психологів
щодо подолання наслідків психотравмуючих подій» (керівники секції: Креденцер Оксана Валеріївна,
кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та
соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, член Виконавчої дирекції
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Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці, та Снігур Людмила Анатоліївна,
доктор психологічних наук, професор, професор кафедри гуманітарних та соціально-економічних наук
Військової академії (м. Одеса)) та «Технології психологічної допомоги особистості, сім’ї та організації в
умовах соціальної напруженості» (керівники секції: Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат
психологічних наук, 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, та Хмель Наталія Дмитрівна, кандидат психологічних наук,
доцент, директор Інституту психології Південноукраїнського національного педагогічного університету
імені К.Д. Ушинського).
Другого дня роботи конференції учасники відвідали 8 майстер-класів: «Управлінське
консультування в ситуаціях кризи» (кандидат психологічних наук Власов Петро Костянтинович),
«Підтримка учнів, які зазнали травми: програма SSFT, її базис, докази ефективності та особливості
впровадження» (доктор психологічних наук, доцент Горбунова Вікторія Валеріївна, доктор психологічних
наук, доцент Климчук Віталій Олександрович), «Соціально-психологічна підтримка адаптації ветеранів»
(доктор психологічних наук, доцент Горбунова Вікторія Валеріївна, доктор психологічних наук, доцент
Климчук Віталій Олександрович), «Метафоричний самоопис організацій у ситуації кризи» (кандидат
філологічних наук Кисельова Анна Аркадіївна), «Екофасилітація як засіб психологічної допомоги в
перехідний період» (доктор психологічних наук, професор Лушин Павло Володимирович), «Тренінг
посттравматичного розвитку» (Фоменко Андрій Григорович), «Використання казкотерапевтичних
технологій в груповій роботі» (Клименко Наталія Геннадіївна), «Технологічний підхід до профілактики
перфекціонізму з негативною спрямованістю в умовах посттравматичного оновлення» (кандидат
психологічних наук Грубі Тамара Валеріївна).
Учасники конференції мали можливість неформального спілкування та залишили найкращі спогади
про спільну роботу протягом цих двох днів.
Детально з електронною версією програми конференції Ви можете ознайомитися на сайті Інституту
психології імені Г.С. Костюка НАПН України http://www.inpsy.naps.gov.ua та на сайті Української Асоціації
організаційних психологів та психологів праці www.uaoppp.com.ua.
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