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ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ  

ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  

«Соціально-психологічні технології розвитку особистості» 

 

Тюхтенко Наталія Анатоліївна – в. о. ректора Херсонського державного 

університету, проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, кандидат 

економічних наук, професор; 

Омельчук Сергій Аркадійович ‒ проректор із наукової роботи Херсонського 

державного університету, доктор педагогічних наук, дійсний член Української 

академії акмеології, професор;  

Шапошникова Ірина Василівна – декан факультету психології, історії та 

соціології Херсонського державного університету, доктор соціологічних наук, 

професор;  

Блинова Олена Євгенівна – завідувач кафедри загальної та соціальної 

психології Херсонського державного університету, доктор психологічних наук, 

професор; 

Даукша Лілія Марьянівна – завідувач кафедри вікової та педагогічної 

психології Гродненського державного університету імені Янки Купали 

(Республіка Білорусь), кандидат психологічних наук, доцент;  

Кузікова Світлана Борисівна – завідувач кафедри психології Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доктор 

психологічних наук, професор; 

Сердюк Людмила Захарівна – завідувач лабораторії психології особистості 

імені П. Р. Чамати Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор.  

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  

ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  

«Соціально-психологічні технології розвитку особистості» 

 

Голова оргкомітету: 

Одінцова Анастасія Миколаївна – кандидат психологічних наук, старший 

викладач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного 

університету; 

Співголова оргкомітету: 

Олейник Нарміна Оруджівна – кандидат психологічних наук, викладач кафедри 

загальної та соціальної психології Херсонського державного університету; 
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Члени оргкомітету: 

Бабатіна Світлана Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного 

університету; 

Діденко Галина Олексіївна – фахівець Соціально-психологічної служби 

Херсонського державного університету; 

Крупник Іван Романович – кандидат психологічних наук, старший викладач 

кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного 

університету; 

Мойсеєнко Вікторія Василівна – аспірант кафедри загальної та соціальної 

психології Херсонського державного університету, старший лаборант;  

Попович Ігор Степанович – доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

загальної та соціальної психології Херсонського державного університету; 

Чиньона Інна Ігорівна – кандидат психологічних наук, викладач кафедри 

загальної та соціальної психології Херсонського державного університету; 

Студенти спеціальності «Психологія» Херсонського державного 

університету: 

Бенківська Анна Михайлівна – студентка 231 групи; 

Граділь Єлізавета Олександрівна – студентка 131-М групи; 

Іванова Вікторія Дмитрівна – студентка 231 групи; 

Калінчева Руслана Едуардівна – студентка 231 групи; 

Максименко Олександра Сергіївна – студентка 131-М групи; 

Пагу Анастасія Дмитрівна – студентка 332 групи; 

Світенко Світлана Володимирівна – студентка 332 групи; 

Скрипка Наталя Анатоліївна – студентка 332 групи; 

Рефатов Рід Зієвич – студент 231 групи; 

Юзюк Віта Віталіївна – студентка 332 група 
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Шановні колеги, учасники конференції! 
 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів 

та студентів «Соціально-психологічні технології розвитку особистості» 

відбудеться 18-19 квітня 2018 року у приміщенні факультету психології, історії та 

соціології (п’ятий корпус ХДУ). 

Адреса: м. Херсон, провулок Інженера Корсакова (пров. 40 років Жовтня), 47. 

 

Мета конференції – залучення до науково-дослідницької діяльності в галузі 

соціальної психології студентів та молодих науковців; поширення проблематики 

прикладних досліджень у соціально-психологічній сфері; вивчення особливостей 

формування та розвитку особистісних якостей, системи відносин, чинників, що 

визначають динаміку та закономірності становлення особистості в умовах 

сучасної реальності. 

В рамках роботи конференції передбачено наступні заходи: 

Пленарне засідання. 

Фестиваль соціально-психологічних технологій – передбачає 

демонстрацію власних розроблених або адаптованих програм проведення 

тренінгів та майстер-класів різних напрямків. Виступ передбачає два формати: 

презентація програми тренінгу (тривалість 2 години), а також майстер-клас за 

окремою психологічною проблематикою та/або з презентацією психологічного 

напрямку, що включає в себе теоретичні відомості та практичні вправи 

(тривалість 2 години). Для виступу на фестивалі необхідно подати заявку (див. 

форму). 

Конкурс наукових проектів – до конкурсу приймаються наукові статті, що 

містять оригінальні результати наукових та прикладних досліджень (див. вимоги 

до оформлення наукових статей). Найкращі роботи, відзначені журі конкурсу та 

учасниками конференції, будуть нагороджені дипломами. 

Культурно-розважальна програма.  
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Програма конференції: 

 

Середа, 18 квітня 2018 року 

(головний корпус Херсонського державного університету – 

вул. Університетська (вул. 40 років Жовтня), 27; 

5 навчальний корпус Херсонського державного університету – 

пров. Інженера Корсакова (пров. 40 років Жовтня), 47, 4-й поверх 

 

9.00 ‒ 10.30 – приїзд, поселення, реєстрація гостей та учасників конференції;  

10.30 – 12.00 ‒ пленарне засідання (конференц-зала, ауд. 256, головний корпус); 

12.30 – 14.30 ‒ соціально-психологічні тренінги, тренінги особистісного 

зростання, психологічні групи* 

14.30 – 15.30 ‒ ПЛЕЙБЕК-імпровізація «Обличчям до обличчя» (для всіх 

учасників конференції). Ведуча: Прибильська Ольга Володимирівна – магістр 

психології, практикуючий психолог за методом символ драми, сертифікат 

«Playback театр»; 

16.00 – 18.00 – вечірня програма «ПсихоРarty». 

 

 

 
 

 

Четверг, 19 квітня 2018 року 

5 навчальний корпус Херсонського державного університету – 

пров. Інженера Корсакова (пров. 40 років Жовтня), 47, 4-й поверх 

 

08.30 – 10.00 – секційні засідання конференції 

10.10 – 11.30 ‒ підведення підсумків та закриття конференції 

12.00. – екскурсійна програма 

 

 

 

Обов’язково запишіться на тренінг! за тел.: 050-19-48-291  

Анастасія Миколаївна Одінцова (координатор конференції) 

або в ауд. 418 5-го навчального корпусу ХДУ. 
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Перший робочий день 

ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 

 аспірантів та студентів,  

 «Соціально-психологічні технології розвитку особистості» 

 

18 квітня 2018 року (середа) 
 

10.30 – 12.00 Пленарне засідання 

(головний корпус Херсонського державного університету – 

вул. Університетська, 27) 

 
Вступне слово:  
Омельчук Сергій Аркадійович  
Проректор із наукової роботи Херсонського державного університету, доктор 

педагогічних наук, професор, дійсний член Української академії акмеології. 

Шапошникова Ірина Василівна  

Декан факультету психології, історії та соціології Херсонського державного 

університету, доктор соціологічних наук, професор. 

Блинова Олена Євгенівна  

Завідувач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного 

університету, доктор психологічних наук, професор. 

Одінцова Анастасія Миколаївна  

Старший викладач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського 

державного університету, кандидат психологічних наук. 

 

 

Журі конкурсу студентських наукових робіт: 

Голова журі: 

- Блинова Олена Євгенівна – доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри загальної та соціальної психології ХДУ 

Члени журі:  

- Бабатіна Світлана Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри загальної та соціальної психології ХДУ; 

- Попович Ігор Степанович – доктор психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри загальної та соціальної психології ХДУ. 

Доповіді:  

1. Швестко Олена, студентка 4 курсу Херсонського державного університету 

«Особливості емоційно-вольової сфери дітей з аутичними розладами»; 
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2. Макаревич Оксана, студентка 2 курсу Криворізького державного 

педагогічного університету «Комп’ютерний нік як засіб самопрезентації у 

віртуальному просторі»; 

3. Ткач Ганна, студентка 4 курсу Херсонського державного університету 
«Особливості соціально-психологічного клімату виробничого колективу». 

 

Презентація супервізорів:  

1. Крупник Іван Романович – кандидат психологічних наук, старший 

викладач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного 

університету; 

2. Попович Ігор Степанович – доктор психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри загальної т соціальної психології Херсонського державного університету; 

3. Ревенко Світлана Павлівна – провідний фахівець Соціально-

психологічної служби Херсонського державного університету; 

4. Самкова Олеся Миколаївна – кандидат психологічних наук, старший 

викладач кафедри практичної психології Херсонського державного університету; 

5. Чхаідзе Анна Олександрівна – кандидат психологічних наук, старший 

викладач кафедри практичної психології Херсонського державного університету. 

 
Презентація ведучими тренінгових груп 

 

12.30 – 14.30 Робота майстер-класів, творчих майстерень, круглих столів, 

семінарів, тренінгів різних напрямків: 

(5 корпус Херсонського державного університету –  

провул. Інженера Корсакова, 47, 4-й поверх) 

 

1. Граділь Єлізавета – магістрант спеціальності «Психологія» Херсонського 

державного університету.  

Тренінг «Секрети жіночності» (ауд. 407) 

2. Пагу Анастасія, Ткаленко Наталія – студентки 3 курсу спеціальності 

«Психологія» Херсонського державного університету.  

Майстер-клас «Сучасні психотехнології арт-терапії» (ауд. 409). 

3. Скрипка Наталія – студентка 3 курсу спеціальності «Психологія» 

Херсонського державного університету.  

Майстер-клас «Метафора у роботі психолога» (ауд. 501). 
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4. Ткач Ганна – студентка 4 курсу спеціальності «Психологія» Херсонського 

державного університету.  

Тренінг «Я – частина маленького Всесвіту» (ауд. 504). 

5. Швестко Олена – студентка 4 курсу спеціальності «Психологія» 

Херсонського державного університету, практичний психолог у 

Херсонському обласному Центрі соціальної реабілітації для дітей-інвалідів; 

Образцова О. М. – викладач трудового навчання вищої категорії, кандидат 

педагогічних наук, Литвиненко І. О. – вчитель-дефектолог у Херсонському 

обласному Центрі соціальної реабілітації для дітей-інвалідів.  

Майстер-клас «Арт-терапія як чинник оптимізації психолого-

педагогічної теорії і практики в інклюзивній освіті» (ауд. 401). 

 

14.30. – 15.30. 

Прибильська Ольга Володимирівна – випускниця Херсонського 

державного університету 2015 року, магістр психології, практикуючий психолог 

за методом символдрами. Сертифікати участі «робота з дітьми і підлітками», 

«робота з малюнками», «робота з психологічною травмою», «Playback театр».  

Плейбек імпровізація «Обличчям до обличчя» (ауд. 409).  

 

 

15.30 – 16.00 ‒ супервізія для ведучих тренінгових груп (ауд. 415) 

 

15.30. – 16.00 – кава-брейк (для всіх учасників конференції) (ауд. 409) 

 

16.00 – 18.00 – вечірня програма «ПсихоРarty» (ауд. 409) 

 

 

Другий робочий день 

 

19 квітня 2018 року (четвер)  
 

0088..3300  ––  1100..0000  ––  ссееккццііййнніі  ззаассііддаанннняя  ккооннффееррееннццііїї  

1100..1100  ––  1111..3300  ––  ппііддввееддеенннняя  ппііддссууммккіівв  ттаа  ззааккррииттттяя  ккооннффееррееннццііїї  

((аауудд..  440099))  

  
(5 корпус Херсонського державного університету – 

пров. Інженера Корсакова, 47, 4-й поверх) 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 

Секція 1 

Психологічні дослідження розвитку та вдосконалення 

особистості 

 
1. Абдувахобова Дилдора Эркиновна (преподаватель Джизакского 

политехнического института), Кадырова Малика Кахрамановна 

(преподаватель Джизакского государственного педагогического института) 

«Конфликт как вид столкновений в мире человеческого бытия» (Джизакский 

государственный педагогический институт, Узбекистан) 

2. Альбрехт Iрина (студент 2 курс) «Сучасні підходи до поліпшення процесів 

запам'ятовування іноземних мов» (Криворізький державний педагогічний 

університет) 

3. Андрусенко Анна (студент, 4 курс) «Вплив соціально-психологічної безпеки 

на рівень задоволеності якістю життя студентів-психологів» (Херсонський 

державний університет) 

4. Арцибашева Ірина (студент 4 курс) «Феномен життєстійкості: сучасні 

погляди та дослідження» (Херсонський державний університет) 

5. Бокій Кристина (магістрант 1 курс) «Феномен лідерства в психології» 

(Херсонський державний університет) 
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6. Волк Наталья (магистрант 1 курс) «Содержание нравственного 

самоопределения студенческой молодежи» (Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы) 

7. Горіла Діана (студент 3 курс) «Тривожність, як чинник суїцидальної 

поведінки особистості» (Дніпровський гуманітарний університет) 

8. Дригус Марія Трохимівна (кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії психології особистості імені П. Р. Чамати) 

«До проблеми технології розвитку самоефективності особистості у 

теоретико-методологічній парадигмі» (Інститут психології імені 

Г. С. Костюка НАПН України)  

9. Зармасов Шерзод Рахимбердиевич, Сабиров Ахрор Бурханович, 

Расулова Дилрабо Рахматуллаевна (преподаватели), Умарова Хайриниса 

(студент) «Обсуждение некоторых методов воспитания в узбекских семьях» 

(Джизакский государственный педагогический институт, Узбекистан) 

10. Істоміна Анаріна (студент 4 курс) «Особливості мотивації професійної 

діяльності» (Херсонський державний університет) 

11. Кононенко Оксана Іванівна (доктор психологічних наук, доцент), 

Кононенко Анатолій Олександрович (доктор психологічних наук, доцент) 

«Синдром вигорання в контексті професійної педагогічної діяльності» 

(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова) 

12. Коковіхіна Ольга (студент, 4 курс) «Взаємозв’язок цінностей особистості з 

її громадянською позицією» (Херсонський державний університет) 

13. Лаврищева Валерия (магистрант 1 курс) «Влияние развития субъектности 

личности на принятие репродуктивных решений» (Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы) 

14. Леонова Маргарита (студент 4 курс) «Смысл жизни в регуляции 

рискованного поведения в юношеском возрасте» (Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы) 

15. Макаревич Оксана (студент 2 курс) «Комп’ютерний нік як засіб 

самопрезентації у віртуальному просторі» (Криворізький державний 

педагогічний університет) 

16. Максименко Олександра (магістрант 1 курс) «Феномен особистісної 

безпорадності» (Херсонський державний університет) 

17. Мелешко Єлизавета (магістрант 1 курс) «Гендерні відмінності 

переживання образи» (Херсонський державний університет) 

18. Моргун Володимир Федорович (кандидат психологічних наук, професор), 

Заіка Віталій Миколайович (кандидат психологічних наук, старший 

викладач) «Багатовимірні типології життєвих криз, трансформацій 

самодіяльності особистості та ритуалів давніх культур як засобів їх 

подолання» (Полтавський національний педагогічний університет імені 

В. Г. Короленка; Полтавський інститут економіки і права Університету 

«Україна») 

19. Мороз Ганна (магістрант 1 курс) «Фактори впливу на якість освіти» 

(Херсонський державний університет) 



 11 

20. Науменко Владислав (студент 4 курс) «Закоханість та кохання в уявленнях 

чоловіків та жінок» (Херсонський державний університет) 

21. Павлов Олександр (студент 4 курс) «Емоційність як основа професійного 

вибору та розвитку студентів-психологів» (Херсонський державний 

університет) 

22. Панов Микита Сергійович (кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

спеціальної освіти) «Професійна реадаптація особистості у сучасному 

українському суспільстві» (КВНЗ «Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради) 

23. Песняк Яна (студент, 4 курс) «Особенности жизненных целей людей с 

инвалидностью» (Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы)  

24. Тукальская Надежда (аспирант) «Теоретические воззрения на проблему 

внутренней и внешней мотивации учебной деятельности» (Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы)  

25. Скрипка Наталя (студент 3 курс) «Зарадна поведінка в системі 

стресостійкості особистості» (Херсонський державний університет) 

26. Счастная Татьяна (студент 6 курс) «Профессиональное самоотношение 

педагогов и медицинских работников» (Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы) 

27. Щербак Богдан (магістрант 2 курс) «Психологічна готовність до 

інноваційної діяльності» (Сумський державний педагогічний університет 

імені А.С. Макаренка) 

28. Юзюк Віта (студент 3 курс) «Класифікація потреб особистості в розрізі 

гуманістичного підходу» (Херсонський державний університет) 

29. Яворська-Вєтрова Ірина (кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії психології особистості імені П. Р. Чамати) 

«Дослідження проблеми самоставлення в сучасних психологічних розвідках» 

(Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України) 

30. Яловенко Аліна (студент, 3 курс) «Самоактуалізація як поняття в 

гуманістичній психології» (Херсонський державний університет) 

31. Яницький Єгор (студент 2 курс) «Шляхи підвищення навчання іноземної 

мови у студентів: психологічний аспект» (Криворізький державний 

педагогічний університет) 

 

 

Секція 2 

Дослідження психологічних аспектів соціалізації 

особистості в онтогенезі 
 

1. Адасько Александра (магистрант) «Формирование образа-Я личности в 

подростковом возрасте» (Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы) 
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2. Афанасьева Полина (студент 4 курс) «Особенности эмоциональной сферы у 

девушек и юношей с разным уровнем эгоцентризма» (Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы) 

3. Баклага Ирина (студент, 6 курс) «Связь детско-родительского 

взаимодействия и межличностных отношений сиблингов» (Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы) 

4. Боєва Марина (студент 4 курс) «Особливості страхів у підлітковому та 

юнацькому віці» (Криворізький державний педагогічний університет) 

5. Бохан Федор (студент 1 курс), Карнелович Марина Михайловна (доцент 

кафедры общей и социальной психологии) «Professional activity motivation of 

teachers with different level of agency development» (Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы) 

6. Бурдун Антон (студент 4 курс) «Связь интернет-зависимости и 

самоотношения у студентов» (Гродненский государственный университет 

имеи Янки Купалы) 

7. Володарська Наталія (кандидат психологічних наук, провідний науковий 

співробітник лабораторії психології особистості імені П. Р. Чамати) «Роль 

життєвих перспектив особистості в кризових життєвих ситуаціях» 

(Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України) 

8. Волознєв Анатолій (студент 2 курс) «Розумний егоїзм: його прояви у дітей 

12-13 років» (Криворізький державний педагогічний університет) 

9. Гашицька Євгенія (студент 4 курс) «Особливості батьківсько-дитячих 

відносин у підлітковому віці» (Херсонський державний університет) 

10. Григорчук Лідія (студент 4 курс) «До проблеми вивчення особливостей 

толерантності до невизначеності в осіб юнацького віку» (Сумський 

державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка) 

11. Єремицький Денис (студент, 4 курс), Попович Ігор Степанович (доктор 

психологічних наук, доцент) «Психологічні особливості соціальних очікувань 

людей похилого віку» (Херсонський державний університет) 

12. Жизномірська Оксана Ярославівна (кандидат психологічних наук, доцент) 

«Формування особистості педагога в контексті професійної діяльності» 

(Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної 

педагогічної освіти) 

13. Заверуха Ольга Ярославівна (магістр психології; провідний спеціаліст 

відділу Головного управління держгеокадастру у Львівській області) 

«Теоретичний аналіз детермінант адикцій підлітків з сімей трудових 

мігрантів» (Львівський державний університет внутрішніх справ) 

14. Іванченко Максим (студент 4 курс) «Вплив типу темпераменту на 

розвиток комп’ютерної залежності у підлітковому віці» (Херсонський 

державний університет) 

15. Каршибаева Гулноза Абдукадыровна (старший преподаватель), 

Шарофиддинов Абдулла, Мажидова Вазира (студенты) «Использование 

устного народного творчества в развитии речи детей» (Джизакский 

государственный педагогический институт, Узбекистан) 
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16. Кийко Мария (магістрант 5 курс) «Использование методов арт-терапии для 

адаптации первоклассников к школе» (Сумской государственный 

педагогический университет имени А. С. Макаренка) 

17. Коваленко Аліна (студент 4 курс) «Схильність до маніпулювання у 

підлітковому віці» (Херсонський державний університет) 

18. Колінько Катерина (студент 2 курс) «Сором’язливість у акцентуаціях 

характеру підлітків-геймерів» (Криворізький державний педагогічний 

університет) 

19. Коренчук Влада, Носков Павел (студенты, 2 курс) «Отношение к учебной 

деятельности у студентов специальности клиническая психология» 

(Тихоокеанский государственный медицинский университет) 

20. Кравчук Валентина (магістрант) «Психологічні особливості проявів 

емоційного інтелекту у підлітків» (Херсонський державний університет) 

21. Крошка Ганна (магістрант 1 курс) «Роль ціннісних орієнтирів у розвитку 

дошкільників» (Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна») 

22. Левитто Елена (молодой ученый) «Формирование профессионального 

самосознания педагога специального образования средствами игрового 

моделирования» (Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы) 

23. Мнацаканян Ганна (магістрант 1 курс) «Особливості становлення 

професійної позиції випускників закладів вищої освіти» (Херсонський 

державний університет) 

24. Мухін Андрій (студент 4 курс) «Особливості прийняття рішень в 

юнацькому віці» (Херсонський держаний університет) 

25. Образцова Олена Миколаївна (кандидат педагогічних наук), Литвиненко 

Ірина Олександрівна (вчитель-дефектолог) «Арт-терапія як чинник 

оптимізації теорії і практики в інклюзивній освіті» (Херсонський 

державний університет, Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка) 

26. Похлєстова Олеся (студент 2 курс) «Самооцінка як фактор становлення 

особистості підлітків» (Криворізький державний педагогічний університет) 

27. Примачѐва Анастасия (магистрант 1 курс) «Проблема исследования 

содержательных особенностей в восприятии и понимании родителями 

ребенка с ранним детским аутизмом» (Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы) 

28. Прус Александра (студент 4 курс) «Связь смысложизненных ориентаций и 

социально-психологической адаптации учащихся ССУЗов» (Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы) 

29. Савінська Альона (магістрант 1 курс), Олейник Нарміна Оруджівна 

(кандидат психологічних наук, викладач) «Основні причини формування 

девіантної поведінки у підлітковому віці» (Херсонський державний 

університет) 
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30. Сергеєва Ангеліна (студент 4 курс) ««Особливості зв’язку патернів 

конфліктної поведінки та суїцидальних намірів особистості підліткового 

віку» (Херсонський державний університет) 

31. Сердюк Людмила Захарівна (доктор психологічних наук, професор) 

«Фактори психологічного благополуччя особистості» (Інституту психології 

імені Г. С. Костюка НАПН України) 

32. Сокуренко Вікторія (студент 4 курс) «Переживання почуття самотності у 

підлітковому віці у дітей шкіл-інтернатів» (Херсонський державний 

університет) 

33. Соценко Тетяна (студент, 4 курс), Попович Ігор Степанович (доктор 

психологічних наук, доцент) «Особливості розвитку емоційно-вольової 

сфери у дітей дошкільного віку» (Херсонський державний університет) 

34. Умарова Хайриниса (студент), Абдукадырова Назира Халикназаровна, 

Убайдуллаева Гулчехра Нарбаевна (преподаватели) «Формирование 

методов правильного произношения в английском языке при обучении 

учеников начальных классов» (Джизакский государственный педагогический 

институт, Узбекистан) 

35. Фисина Лілія (магістрант) «Вплив комп’ютерних ігор на пізнавальну 

діяльність дітей» (Херсонський державний університет) 

36. Швестко Олена (студент 4 курс) «Особливості емоційно-вольової сфери 

дітей з аутичними розладами» (Херсонський державний університет) 

37. Эльзессер Анастасия (преподаватель кафедры общепсихологических 

дисциплин) «Самооценка когнитивного стиля «рефлексивным мыслителем» 

на примере курсантов среднего профессионального образования» 

(Тихоокеанский государственный медицинский университет) 

 

 

Секція 3 

Соціальна компетентність та соціально-психологічна 

адаптованість особистості  
 

1. Болкунов Анатолий (студент, 5 курс) «Структура смысложизненных 

ориентаций у представителей нетрадиционных религиозных движений» 

(Гродненский государственный университет имени Янки Купалы) 

2. Герасимова Вікторія (студент, 4 курс) «Особливості впливу психологічних 

чинників на вибір амплуа акторами» (Херсонський державний університет) 

3. Глушнева Ольга (студент 4 курс) «Влияние гендерных особенностей 

спортсменов на выбор стратегии поведения в конфликтной ситуации» 

(Гродненский государственный университет имени Янки Купалы) 

4. Горобченко Інна (студент 4 курс) «Взаємозв’язок самооцінки та 

статусного положення дітей різних вікових категорій» (Херсонський 

державний університет) 

5. Граділь Єлізавета (магістрант 1 курс) «Конфлікт. Стилі поведінки в 

конфліктній ситуації» (Херсонський державний університет) 
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6. Гутовская Вероника (магистрант 1 курс) «Влияние социальной поддержки 

на восприятие работником нестабильной трудовой занятости: 

метааналитическое исследование» (Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы) 

7. Ерух Анна (магистрант) «Особенности эмпатийности и рефлексивности 

белорусов с разным уровнем этнической толерантности» (Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы) 

8. Каленчук Валентина (магістрант 1 курс) «Сучасні погляди на проблему 

психологічної безпеки особистості» (Херсонський державний університет) 

9. Ковтун Роман Анатолійович (кандидат психологічних наук, доцент) 

«Чинники, що впливають на якість роботи в умовах ризиконебезпечної 

ситуації» (Класичний приватний університет, м. Запоріжжя) 

10. Коркос Ярослав (студент 4 курс) «Соціальні стереотипи молоді у 

сприйнятті образу поліцейського» (Херсонський державний університет) 

11. Корсакова Анастасія (студент 4 курс) «Аксіологічний аспект формування 

«Я-концепції» у студентів різного профілю» (Херсонський державний 

університет) 

12. Кошур Татьяна (магистрант) «Когнитивная сложность как фактор 

удовлетворенности браком» (Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы) 

13. Кравченко Марія (магістрант) «Особливості психологічної готовності до 

шлюбу у юнаків та дівчат з неповних родин» (Херсонський державний 

університет) 

14. Моисеева Анастасия (студент 5 курс) «Перцептивный слой образа 

профессии у курсантов юридического института МВД России» 

(Тихоокеанский государственный медицинский университет) 

15. Радюк Анастасия (магистрант 1 курс) «Временные локусы смысла жизни 

как фактор жизнестойкости у мусульман и атеистов» (Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы) 

16. Смалюх Юлія (магістрант 1 курс) «Основні напрямки підсилення 

адаптаційного потенціалу військовослужбовців з «синдромом АТО» після 

повернення до мирного життя» (Сумський державний педагогічний 

університет імені А. С. Макаренка) 

17. Синекова Елизавета (студент 3 курс) «К вопросу о видах сексизма» 

(Гродненский государственный университет имени Янки Купалы) 

18. Тавровецька Анна (учень, 9 клас) «Соціально-психологічні чинники 

ненормативних мовленнєвих конструктів у підлітків» (Херсонський 

Академічний ліцей імені О. В. Мішукова при Херсонському державному 

університеті) 

19. Ткач Ганна (студент 4 курс) «Особливості соціально-психологічного 

клімату виробничого колективу» (Херсонський державний університет) 

20. Троцан Марія (магістрант 1 курс) «Особливості ефективного тайм 

менеджменту у професійній діяльності жінок» (Херсонський державний 

університет) 
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21. Шайдерова Інна (студент 4 курс) «Гендерні особливості спілкування 

студентів» (Херсонський державний університет) 

 

Секція 4 

Нові технології консультування, психологічної діагностики та 

корекції 
 

1. Бочелюк Віталій Йосипович (доктор психологічних наук, професор) 

«Формування психологічної готовності суб’єктів освітньої діяльності до 

управління вищими навчальними закладами методом корекційнї гри» 

(Запорізький національний технічний університет) 

2. Вайтонис Алеся (магистрант) «Проблема родительского самоотношения в 

современной психологии» (Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы) 

3. Гуляєва Анна (аспірант) «Психологічні особливості переживання кризи в 

умовах вимушеного переселення» (Ніжинський державний університет імені 

Миколи Гоголя) 

4. Журавська Олена (аспірант) «Психологічні особливості прояву професійної 

дезадаптації у медичних фахівців, що працюють з хворими на туберкульоз» 

(Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ») 

5. Журневич Мария (студент 5 курс) «Жизнестойкость медицинских 

работников реанимационно-анестезиологического и хирургического 

профиля» (Гродненский государственный университет имени Янки Купалы) 

6. Ковширіна Єлизавета (студент 4 курс) «Новітні технології подолання 

стресу» (Чорноморський державний університет імені Петра Могили) 

7. Колонтай Светлана (студент 6 курс) «Особенности совладающего 

поведения пациентов травматологического отделения» (Гродненский 

государственный университет им. Янки Купалы) 

8. Кравцов Олександр (студент 2 курс) «Роль психодіагностики у визначенні 

дітей з особливими потребами» (Криворізький державний педагогічний 

університет)  

9. Коварда Алена (студент, 5 курс) «Эмоциональное развитие детей 

дошкольного возраста, рожденных путем кесарева сечения» (Тихоокеанский 

государственный медицинский университет) 

10. Кузіна Вікторія Дмитрівна (науковий кореспондент, здобувач) «Шляхи 

розвитку конструктивного перфекціонізму та професійної ідентичності 

особистості офіцера» (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН 

України (м. Київ)) 

11. Литвиненко Віктор (магістрант 2 курс) «Професійні особистісні якості 

фахівців рятувальних підрозділів» (Класичний приватний університет, 

м. Запоріжжя) 

12. Лопошко Елена (магистрант) «Методы диагностики субъективного 

отношения к смерти» (Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы) 
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13. Сазонов Михайло (студент, 4 курс) «Вплив функціональної асиметрії мозку 

на домінуючий тип сприймання та мисленнєвої діяльності у студентів» 

(Державний вищий навчальний заклад «Криворізький державний 

педагогічний університет») 

14. Сергет Ірина (магістрант 1 курс) «Криза психологічного стану в онкологічно 

хворих жінок» (Херсонський державний університет) 

15. Тимошенко Олена (студент 4 курс) «Психологічний аспект ризику в 

екстремальних видах спорту» (Сумський державний педагогічний 

університет імені А. С. Макаренка) 

16.  Харченко Сергій Вікторович (слухач 2 курс) «Психологічна 

характеристика професійної діяльності особового складу служб персоналу 

Збройних Сил України» (Національний університет оборони України імені 

Івана Черняховського) 

 

До нових зустрічей! 
 

 


