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ТЕМАТИКА ДОПОВІДЕЙ  

 

 
Соціальна напруженість в освітніх організаціях: сутність, основні 

види, чинники виникнення 
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   

 
Інноваційні техніки підвищення соціально-рольової 

компетентності педагога  
Вознюк Алла Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри психології Комунального закладу Сумський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти 

 
Перфекціонізм науково-педагогічного персоналу вищої школи як 

вияв напруженості в освітніх організаціях 
Грубі Тамара Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса 
Грінченка, керівник осередку Української Асоціації організаційних психологів 
та психологів праці у м. Києві  

 
Тренінг «Роль організаційної культури закладів освіти у    

зниженні впливу соціальної напруженості на педагогічних працівників» 
Заіка Інна В’ячеславівна, практичний психолог Новосилківської ЗОШ 

I-III ступеня Києво-Святошинсього району Київської обл., психолог-
консультант Центру розвитку та здоров’я «Колосім’ї» (Київська філія), 
науковий кореспондент лабораторії організаційної та соціальної психології 
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 



 
Формування інтолерантності до невизначеності освітнього 

персоналу як важлива умова профілактики та подолання напруженості 
в освітніх організація як чинник попередження та подолання соціальної 
напруженості в організації 

Івкін Володимир Миколайович, кандидат психологічних наук, доцент, 
старший 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  

 
Прийняття ефективних управлінських рішень керівниками 

закладів середньої освіти як попередження та подолання соціальної 
напруженості в організації 

Ковальчук Олександр Сергійович, 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  

 
Технологія підготовки освітнього персоналу закладів середньої 

освіти до роботи в умовах соціальної напруженості  
Креденцер Оксана Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент, 

провідний 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 

 
Роль розвитку креативності освітнього персоналу закладів 

середньої освіти  для попередження та подолання соціальної 
напруженості в організації 

Лагодзінська Валентина Іванівна, кандидат психологічних наук, 
старший 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 

 
Формування толерантності освітнього персоналу як умова  

попередження та подолання соціальної напруженості в організації 
Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, 

старший 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 

 
Емоційно-регулятивна компетентність як особистісний ресурс 

педагога  
Чижиченко Наталія Миколаївна, кандидат психологічних наук, 

старший викладач кафедри психології Комунального закладу Сумський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

  



Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас опублікувати статті  

 

1). У фаховому наукометричному журналі МОН України 

«Організаційна психологія. Економічна психологія»  

Журнал проіндексовано у міжнародних наукометричних базах даних: 

Index Copernicus (IC) (з 2016 р., ICV 2017: 74.81), Academic Resource Index 

(ResearchBib) (з 2016 р.) та Google Scholar (з 2016 р.) 

Головні редактори журналу: С.Д. Максименко, Л.М. Карамушка,  

відповідальний секретар: О.В. Креденцер, координатор: К.В. Терещенко  

Сайт журналу: http://orgpsy-journal.in.ua/ 

 

 

2) У фаховому збірнику  МОН України «Актуальні проблеми психології» 

Т. І «Організаційна психологія. Економічна психологія.  Соціальна 

психологія» 

Головний редактор збірника: С.Д. Максименко, науковий редактор тому: 

Л.М. Карамушка, заступник відповідального редактора тому: К.В. Терещенко 

Сайт збірника: http://www.appsychology.org.ua/index.php/ru/ 
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