
Додаток Б 

Апробація результатів НДР на масових  науково-практичних 

заходах, які організували та в яких брали участь виконавці НДР 

«Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх 

організацій» (номер держреєстрації 0117U006772, 2017-2021 рр.)  

протягом 2017-2019 рр. 

 
Апробація результатів НДР на масових заходах 

 

Організовані кафедрою 

Міжнародні: 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології 

стрес-менеджменту (спільно з Черкаським національним університетом імені Богдана 

Хмельницького, кафедрою прикладної психології) (м. Черкаси, 26 квітня 

2019 р.),(програма, електронний збірник тез). 

2. Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний 

супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах 

трансформації освіти» (м. Київ, 24 травня 2019 р.), спільно з кафедрою психології та 

особистісного розвитку НН ІМП ДВНЗ «УМО» та лабораторією організаційної та 

соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України внесена до 

плану НАПН України, програма, електронний збірник тез, сертифікати). 

Всеукраїнські: 

3. Круглий стіл, присвячений пам’яті видатного психолога, дійсного члена НАПН 

України, доктора психологічних наук, професора Олександра Васильовича Киричука 

(м. Київ, 10 червня 2019 р.). (програма). 

Семінари 

4. Науково-методичний семінар «Психолого-педагогічні засади проектного 

управління освітнім процесом у закладі загальної середньої освіти» (у межах спільної з 

РОІППО лабораторії психології професіоналізму, на базі РОІППО) (м. Рівне, 29 березня 

2019 р.) на базі Рівненського ОІППО.(мультимедійні презентації). 

5. Науково-методичний семінар «Діяльність психологічної служби системи освіти 

щодо забезпечення психологічного благополуччя вчителів в умовах реалізації Концепції 

«Нова Українська школа» (м. Київ, 31 жовтня 2019 р.). (внесений до заходів УМО на 

реалізацію Концепції Нової української школи, спільно з ІМЗО) (програма, мультимедійні 

презентації). 

у тому числі, за кордоном: 

6. 7th International seminar «Political and economic self-constitution: Media, citizenship 

activity and political polarization» (м. Падуя, 10 червня 2019 р., співорганізатори – Італія, 

Україна, Румунія, Польща, Греція, Молдова, Сербія, Литва, Угорщина, Індонезія) 

(програма, збірник статей з італійським ISBN). 



Міжнародний візит і курс лекцій з організаційної психології 

7. Організація візиту італійського професора, президента Венеціанської асоціації 

психологів Алессандро Де Карло для викладання курсу лекцій з організаційної психології 

(спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку) 
 

Участь у конференціях, організованих іншими організаціями: 

Міжнародні: 

8. Чотирнадцята міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація 

особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні аспекти» (м. Київ, 15 березня 

2019 р.) (12 осіб, програма) 

9. ІV Міжнародна науково-практична конференція (дистанційна) «Психологічні 

координати розвитку особистості: реалії та перспективи» (м. Полтава, 22 травня 2019 р.). (1 

особа, програма, сертифікат)ю 

10. Міжнародний форум лідерів післядипломної освіти (м. Київ, 1 жовтня 2019 р.). 

11. ХІ Міжнародна виставка «Інноватика в освіті» та Х Міжнародна виставка освіти 

"World Edu" в Київському дитячому палаці дітей та юнацтва (м. Київ, 22 жовтня 2019 р.). 

12. Міжнародній науково-практичній конференції «Псі-фактор» (Psy-factor) 

«Батьки та діти: неідеальні щасливі стосунки» (м. Київ, 25-27 жовтня 2019 р.). 

13. Міжнародна науково-практичної конференція «Реалізація компетентнісно-

орієнтованого навчання в освіті: теоретичний і практичний аспект (м. Київ,  листопада 

2019 р.)  

14. Symposium «Current Social Transformations: Challenges and Resources for 

Adaptation» (м. Київ, 8 листопада 2019 р.). 

15. Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні аспекти 

навчання дорослих в системі неперервної освіти», що відбулась в Державній установі 

«Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» (м. Київ, 27 листопада 

2019р.). 

16. Міжнародна науково-практична конференція «Десяті Сіверянські соціально-

психологічні читання» (м. Чернігів, 29 листопада 2019 р.) 

 

У тому числі, за кордоном:  

17. 19th EAWOP Congress «Working for the greater good» (м. Турін, Італія, 29 травня 

-1 червня 2019 р.).(1 особа, програма, сертифікат, електронний збірник тез) 

18. Конференція Ради психологів Венеціанського регіону. Identity and politics: 

Psychological and social analysis of consensus building. (м. Падуя, 11 червня 2019р.) 

 

Всеукраїнські: 

19. Всеукраїнський освітній коворкінг з онлайн трансляцією «Чек-лист ключових 

компетентностей педагога Нової української школи» (м. Київ, 9 квітня 2019 р. (1 особа, 

програма). 

20. Всеукраїнська підсумкова науково-практична конференція за результатами - - ІІІ 

етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних 



педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Профілактичні програми» (м  Київ 

21 травня 2019 р.). (2 особи, програма) 

21. Всеукраїнський конгрес з організаційної психології (м. Кам’янець-Подільський, 

20-22 червня 2019 р.).(10 осіб, програма, сертифікати, мультимедійна презентація, тези) 

22. Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл «Актуальні проблеми 

психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства», (м. Ірпінь, 

Національний університет фіскальної служби України, 23 квітня 2019 р.) (1 особа, 

програма) 

23. ІV Всеукраїнська Інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у 

системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (Київ, 16 жовтня 2019 р.) (2 особи, 

програма). 

24. І Всеукраїнський Відкритий науково-практичний форум присвячений 300-й 

річниці відродження Рішельєвського ліцею –Інноваційні трансформації в сучасній освіті: 

виклики, реалії, стратегії. (м. Одеса, 13 жовтня 2019 р.). 

25. Всеукраїнский Фестиваль «Образи, які зцілюють душу» (м. Київ, 20 жовтня 

2019 р.). 

26. Всеукраїнської науково-практичної конференція «Нова українська школа та 

здоров’я дитини» (м. Черкаси, 31 жовтня 2019 р.) 

27. Усеукраїнський конгрес із соціальної психології (з міжнародною участю) 

«Соціальна психологія сьогодні: здобутки і перспективи» (м. Київ, 7-8 листопада 2019 р.). 

 

Семінари 

28. Семінар з міжнародною участю «Бізнес-коучинг: перші кроки» (м. Київ, 8 

лютого 2019 р.). (програма, сертифікат). 

29. Міжкафедральний семінар «Психолого-педагогічний супровід підготовки 

конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення» (м. Київ, 20 лютого 2019 р.). 

(програма) 

30. Тиждень психології з нагоди Дня психолога «Науково-теоретичні та практичні 

аспекти розвитку психології» на базі  Інституту підготовки кадрів державної служби 

зайнятості (м. Київ. 17-18 квітня 2019 р.). 

31. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Нові вертикалі менеджменту 

освіти в умовах децентралізації» (адміністративні, соціальні, педагогічні, психологічні та 

медичні аспекти) (., м. Бровари, 7 листопада 2019 р). 

Відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 21.03.2019 № 387 «Про 

проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою: «Управління проектами особистісного 

розвиту учнів у освітньому середовищі об'єднаних територіальних громад» проведено ряд 

семінарів-практикумів у закладах загальної середньої освіти України: 

32. «Психологічна підготовка класних керівників закладів середньої освіти до 

діяльності в умовах змін: сутність та особливості організації роботи з класним колективом» 

(с. Пришиб, Кременчуцький район Полтавської обл. 23-24 березня 2019 р.). 

33. «Управління освітніми проектами особистісного розвитку учня в закладах 

середньої освіти» (с. Засулля, Полтавської області, 26 березня 2019 р.). 

34. «Психолого-педагогічних супровід освітнього процесу» (Ладижинська середня 

школа, Черкаська область, 2 квітня 2019р.). 



35. «Психологічна підготовка класних керівників загальноосвітнього навчального 

закладу до роботи на сервісі «Універсал-онлайн» (с. Прищиб Кременчуцького району 

Полтавської області, 15 квітня 2019 р.). 

36. «Психолого-педагогічне проектування освітнього процесу» (м. Новоград-

Волинський, Колегіум, 18 квітня 2019 р). 

37. «Система проектного управління освітнім процесом у закладах освіти» 

(м. Святогорськ Донецької області, 5-6 травня 2019 р.). 

38. «Психологічна підготовка класних керівників загальноосвітнього навчального 

закладу до діяльності в умовах змін: сутність та особливості організації роботи з класним 

колективом» (заклади загальної середньої освіти Бородянського району Київської області, 

12-14 травня 2019 р.). 6 год 

39. «Планування реалізації проектів в закладах освіти міста в системі проектування 

особистісного розвитку учнів» (м. Жмеринка16-17 травня 2019 р.). 

40. «Створення освітніх проектів у закладах освіти м. Канева у системі проектування 

особистісного розвитку учнів» . (м. Канів, Черкаська область, 6 квітня 2019 р.)  

41. Проектне управління особистісним розвитком учнів позашкільних навчальних 

закладів (м. Миколаїв, на базі ЗОШ №26, 21 травня 2019 р.). 

 


