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ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ  

ІV Міжнародної науково-практичної конференції  

«Соціально-психологічні технології розвитку особистості» 

 

 

Програмний комітет конференції: 

Омельчук С. А., д. пед. н., професор, проректор з наукової роботи 

Херсонського державного університету; 

Шапошникова І. В., д. соціол. н., професор, декан соціально-психологічного 

факультету Херсонського державного університету; 

Блинова О. Є., д. психол. н., професор, завідувач кафедри загальної та 

соціальної психології Херсонського державного університету; 

Бочелюк В. Й., д. психол. н., професор, завідувач кафедри психології 

Запорізького національного технічного університету; 

Бафаєв М. М., викладач кафедри психології Ташкентського державного 

університету імені Нізамі; редактор журналу «Педагогічна майстерність» 

Бухарського державного університету (Республіка Узбекистан); 

Даукша Л. М., к. психол. н., доцент, завідувач кафедри вікової та 

педагогічної психології Гродненського державного університету імені Янки 

Купали (Республіка Білорусь);  

Кузікова С. Б., д. психол. н., професор, завідувач кафедри психології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка; 

Курбанова Г. Н., к. пед. н., доцент, завідувач кафедри педагогіки, психології 

та мов Бухарського державного медичного інституту імені Абу Алі ібн Сіно 

(Республіка Узбекистан);  

Курбанов І. Х., викладач Бухарського державного медичного інституту імені 

Абу Алі ібн Сіно (Республіка Узбекистан);  

Ракицька А. В., к. психол. н., доцент, декан факультету психології 

Гродненського державного університету імені Янки Купали (Республіка 

Білорусь); 

Шевяков О. В., д. психол. н., професор, завідувач кафедри психології 

Дніпровського гуманітарного університету;  

Халілова Н. І., к. психол. н., доцент, завідувач кафедри психології 

Ташкентського державного університету імені Нізамі (Республіка Узбекистан). 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  

ІV Міжнародної науково-практичної конференції  

«Соціально-психологічні технології розвитку особистості» 

 

Голова оргкомітету: 

Яцюк Анастасія Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

загальної та соціальної психології Херсонського державного університету; 

 

Члени оргкомітету: 

Викладачі кафедри загальної та соціальної психології: 

Бабатіна Світлана Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного 

університету; 

Герасимова Вікторія Геннадіївна – старший лаборант кафедри загальної та 

соціальної психології Херсонського державного університету; 

Крупник Іван Романович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

загальної та соціальної психології Херсонського державного університету; 

Мойсеєнко Вікторія Василівна – аспірант кафедри загальної та соціальної 

психології Херсонського державного університету;  

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

загальної та соціальної психології Херсонського державного університету. 

 

Студенти спеціальності «Психологія»  

Херсонського державного університету: 

 

Більська Ольга Миколаївна – студентка 431 групи; 

Кленіна Каріна Віталіївна – студентка 231 групи; 

Клюєва Ганна Вадимівна – студентка 331 групи; 

Кравців Валентина Вікторівна – студентка 331 групи; 

Надулична Олена Андріївна – магістрант, 131 група;  

Назаренко Наталя Миколаївна – магістрант, 131 група; 

Скрипка Наталя Анатоліївна – студентка 431 групи. 
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Шановні колеги, учасники конференції! 
 

ІV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів 

та студентів «Соціально-психологічні технології розвитку особистості» 

відбудеться 16 травня 2019 року у приміщенні соціально-психологічного 

факультету (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 демонстра- 

цію власних розроблених або адаптованих програм проведення тренінгів та 

майстер-класів різних напрямків під супервізією, яку проводять викладачі 

факультету. 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).  

Секційні засідання – передбачена можливість презентації власних наукових 

здобутків студентами, аспірантами та молодими вченими. 

Конкурс наукових проектів – до конкурсу прийнято наукові статті, що 

містять оригінальні результати наукових та прикладних досліджень. Найкращі 

роботи, відзначені журі конкурсу та учасниками конференції, будуть нагороджені 

дипломами на пленарному засіданні. 

Культурно-розважальна програма.  
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Програма конференції: 

 

Четвер, 16 травня 2019 року 

5 навчальний корпус Херсонського державного університету – 

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

 

9.00 ‒ 10.10 – приїзд, поселення, реєстрація гостей та учасників конференції;  

10.20 – 11.30 – майстер-клас в межах конференції для студентів 1-2 курсів 

соціально-психологічного факультету та бажаючих осіб «Конструювання мапи 

бажань» (401 аудиторія); 

10.20 – 11.30 – майстер-клас «Психотехнічний супровід екзистенційних виборів 

особистості: способу життя, справи життя, супутника життя» (професор 

Моргун В. Ф., Полтавський національний педагогічний університет імені 

В. Г. Короленка (405 аудиторія); 

12.00 – 13.10 ‒ відкриття конференції та пленарне засідання (читальна зала № 5 

наукової бібліотеки ХДУ (корпус № 5, 1 поверх); 

13.30 – 15.30 ‒ соціально-психологічні тренінги, тренінги особистісного 

зростання, майстер-класи, засідання секції.  

16.00 – 18.00 – вечірня програма «ПсихоРarty». 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

Анастасія Миколаївна Яцюк (координатор конференції) 

або в ауд. 418 5-го навчального корпусу ХДУ. 
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Порядок роботи 

ІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених,  

аспірантів та студентів,  

«Соціально-психологічні технології розвитку особистості» 

 

16 травня 2019 року (четвер) 
 

12.00 – 13.10 Пленарне засідання 

(бібліотека корпусу № 5, 1 поверх) 

 
Вступне слово:  
Омельчук Сергій Аркадійович, проректор з наукової роботи Херсонського 

державного університету, доктор педагогічних наук, професор; 

Шапошникова Ірина Василівна  

Декан соціально-психологічного факультету Херсонського державного 

університету, доктор соціологічних наук, професор; 

Блинова Олена Євгенівна  

Завідувач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного 

університету, доктор психологічних наук, професор; 

Яцюк Анастасія Миколаївна  

Доцент кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного 

університету, кандидат психологічних наук. 

 

Журі конкурсу студентських наукових робіт: 

Голова журі: 

Крупник Іван Романович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

загальної та соціальної психології Херсонського державного університету; 

Члени журі:  

Більська Ольга Миколаївна – студентка 431 групи; 

Клюєва Ганна Вадимівна – студентка 331 групи; 

Кравців Валентина Вікторівна – студентка 331 групи; 

Скрипка Наталя Анатоліївна – студентка 431 групи. 

 

Доповіді:  

1. Єгорова Тетяна Володимирівна, студентка 4 курсу Херсонського 

державного університету «Вікові особливості сприйняття жіночої краси 

чоловіками»; 

2. Калінчева Руслана Едуардівна, студентка 3 курсу Херсонського 

державного університету «Психолінгвістичні маркери макіавеллістичної 

особистості». 
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Презентація супервізорів:  

1. Крупник Іван Романович – кандидат психологічних наук, доцент 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. Цілинко Ірина Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри практичної психології Херсонського державного університету. 

 

 
Презентація ведучими тренінгових груп 

 

13.30 – 15.30 Робота майстер-класів, тренінгів різних напрямків, секцій: 

(5 корпус Херсонського державного університету –  

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

 

Переможці конкурсу авторських тренінгів різних напрямків: 

 

1. Бенківська Анна Михайлівна, Калінчева Руслана Едуардівна – 

студентки 3 курсу спеціальності «Психологія» Херсонського державного 

університету. 

Майстер-клас «Займи своє місце у світі хаосу» (ауд. 414). 

2. Іванова Вікторія Дмитрівна – студентка 3 курсу спеціальності 

«Психологія» Херсонського державного університету.  

Майстер-клас «Психологічне самбо» або вміння екологічно відстоювати 

власні інтереси» (ауд. 405). 

3. Максименко Костянтин Васильович, Ресулов Джеміл Фемійович – 

студенти 3 курсу спеціальності «Психологія» Херсонського державного 

університету.  

Майстер-клас «Танцювальна терапія, як метод подолання 

невпевненості» (ауд. 409). 

4. Муліка Катерина Миколаївна – аспірантка 2 курсу Інституту соціальної та 

політичної психології НАПН України. 

Тренінг «Розвиток конфліктологічної компетентності особистості 

засобами медіації» (ауд. 415). 
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Майстер-клас для психологів закладів середньої освіти «Робота з дитячою 

травмою засобами піскової терапії, сучасні психологічні технології у роботі 

психолога ЗСО і ЗДО» (ауд. 412): 

Модератори: 

Блинова Олена Євгенівна – завідувач кафедри загальної та соціальної психології 

Херсонського державного університету, доктор психологічних наук, професор; 

Крупник Іван Романович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

загальної та соціальної психології Херсонського державного університету; 

Яцюк Анастасія Миколаївна – доцент кафедри загальної та соціальної психології 

Херсонського державного університету, кандидат психологічних наук. 

Ведучі: 

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

загальної та соціальної психології Херсонського державного університету; 

Скрипка Наталя Анатоліївна – студентка 431 групи. 

 

Аспірантський колоквіум (наукове обговорення) 

(ауд. 401, 13.30. – 15.30) 

 

Керівники:  

д. психол. н., професор Блинова О .Є. 

к. психол. н., професор Моргун В. Ф. 

 

1. Воронін Микола Олегович, аспірант Національного університету «Києво-

Могилянська Академія» «Презентація концепції допомоги ветеранам 

«Дбаємо разом»; 

2. Ільницька Інна Анатоліївна, аспірант 2 року навчання Херсонського 

державного університету «Психологічні засади розвитку особистісного 

потенціалу студентської молоді»; 

3. Ксьондзик Олена Ігорівна, аспірант 2 року навчання Інституту соціальної та 

політичної психології НАПН України «Проблема сценічної тривоги у 

професійній діяльності музикантів»; 

4. Мойсеєнко Вікторія Василівна, аспірант 3 року навчання Херсонського 

державного університету «Асертивність як соціально-психологічний механізм 

вибору стратегій статусної поведінки студентською молоддю»; 

5. Крупник Ганна Анатоліївна, аспірант 1 року навчання Херсонського 

державного університету «Соціально-психологічні особливості взаємовідносин 

між сиблінгами у родині» 

 

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). 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 

 

Секція 1 

Психологічні дослідження розвитку та вдосконалення особистості 

 

1. Адасько О. І. (магистрант 2 курс) «Структура и содержательные 

характеристики системы представлений о себе личности в подростковом и 

юношеском возрасте» (Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы); 

2. Аносенкова С. В. (аспірант) «Особливості флексібільності держслужбовців» 

(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова); 

3. Андрійцев Б. В. (студент 1 курс) «Емоційний інтелект як чинник ефективності 

медіатора» (Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); 

4. Бараненко А. О. (студент 2 курс) «Прокрастинация в юношеском воздасте» 

(Криворізький державний педагогічний університет); 

5. Більська О. М. (студент 4 курс) «Перфекціонізм як чинник формування 

прокрастинації» (Херсонський державний університет); 

6. Бірюкова В. О. (студент 2 курс) «Агресивність сучасної молоді» (Криворізький 

державний педагогічний університет). 

7. Бодик М. О. (магістрант 1 курс) «Фактори творчого самовираження 

особистості» (Херсонський державний університет); 

8. Бондар Д. С. (студент 4 курс) «Особистісні чинники конформної поведінки зрілої 

особистості» (Херсонський державний університет); 

9. Галушко М. В. (магістрант 2курс) «Особливості становлення «Я-образу» 

підлітків» (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова); 

10. Григорчук Л. В. (магістрант 1 курс) «Життєстійкість як адаптаційний ресурс 

особистості» (Сумський державний педагогічний університет імені 

А.С. Макаренка); 

11. Данилова М. М. (магистрант 1 курс) «Связь представлений об успешном 

человеке и мотивации достижения у подростков» (Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы);  

12. Дзвоник Г. П. (науковий співробітник) «Оптимізація професійного 

самоздійснення менеджерів комерційних організацій» (Інститут психології 

імені Г. С. Костюка НАПН України);  

13. Ільницька І. А. (аспірант 2 курс) «Психологічні засади розвитку особистісного 

потенціалу студентської молоді» (Херсонський державний університет);  

14. Капустіна О. О. (студент 4 курс) «Фактори психологічного благополуччя 

особистості періоду ранньої дорослості» (Херсонський державний університет);  

15. Капустюк Ю. І. (студент 4 курс) «Особливості уваги дошкільнят» (Херсонський 

державний університет);   

16. Кіхтенко О. О. (студент, 4 курс) «Психологічна зрілість як один з основних 

факторів гармонійного розвитку особистості» (Херсонський державний 

університет);  
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17. Коваленко М. В. (магістрант 1 курс) «Вплив типу темпераменту та акцентуації 

характеру на переживання почуття самотності» (Херсонський державний 

університет); 

18. Коверець Е. С. (аспирант 2 курс) «Профессионально-познавательная 

активность и мотивация учебной деятельности у студентов с интернальным и 

экстернальным локусом контроля» (Брестский государственный университет 

имени А. С. Пушкина); 

19. Коробка І. М. (магістрант 1 курс) «Психологічні засоби попередження та 

конструктивного вирішення міжособистісних конфліктів в організації» 

(Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова);  

20. Кривда В. І. (студент, 4 курс) «Дослідження особистісного потенціалу 

особистості в навчальній та позанавчальній діяльності студентів» 

(Херсонський державний університет);  

21. Крупник Г. А. (аспірант І рік навчання) «Ефективна сімейна взаємодія як 

фактор психологічного благополуччя у підсистемі «діти-діти»» (Херсонський 

державний університет); 

22. Мартиненко П. А. (аспірант ІІ рік навчання) «Феномен розриву поколінь та його 

вплив на трансгенераційні механізми формування особистості у соціально-

психологічному вимірі» (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України); 

23. Марченко Є. І. (студент 4 курс) «Особливості взаємозв’язку уявлень дітей 

середнього шкільного віку про майбутню професійну діяльність та успішності у 

навчанні» (Херсонський державний університет); 

24. Махмудова Д. А. (доцент кафедри), Реджабаева М. З. (кандидат медичних наук, 

доцент), Абдуллаєва А. У. (студент 2 курс) «Психологические особенности 

памяти одарённых детей» (Ташкентский государственный педагогический 

университет имени Низами); 

25. Моргун В. Ф. (кандидат психол. наук, професор) «Формування особистості 

громадянського суспільства в умовах безпрецедентної демократії Антона 

Макаренка» (Полтавський національний педагогічний університет імені 

В. Г. Короленка); 

26. Нагорна О. О. (магістрант 5 рік навчання) «Гендерні особливості ціннісних 

орієнтацій старшокласників та студентів» (Криворізький державний 

педагогічний університет); 

27. Найдьонова А. Р. (студент 4 курс) «Психологічні особливості ставлення до себе 

студентів гуманітарного напряму навчання» (Херсонський державний 

університет); 

28. Наталюк М. М. (студент 4 курс) «Личностные характеристики прихожан 

евангельской Церкви «Высшее призвание»» (Тихоокеанский государственный 

медицинский университет); 

29. Носов П. С. (к. т. н., доцент, доцент кафедри судноводіння та електронних 

навігаційних систем; Херсонська державна морська академія), Попович І. С. 

(д. психол. н., доцент, доцент кафедри загальної та соціальної психології) 

«Психофізіологічний вимір соціальних очікувань особистості» (Херсонський 

державний університет); 
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30. Охотенко Т. М. (студент 4 курс) «Связь эмоционального интеллекта и 

склонности к интернет-зависимости у юношей и девушек» (Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы); 

31. Поклад І. М. (кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник) 

«Психологічні проблеми розвитку творчої особистості в умовах соціальних змін» 

(Інститут психології імені Г.С. Костюка, НАПН України, м. Київ); 

32. Силка К. В. (студент 4 курс) «Розвиток емпатійного ставлення до літніх людей 

у різних вікових групах» (Бердянський державний педагогічний університет); 

33. Скринник Є. І. (магістрант) «Вплив арт-терапевтичних технік на переживання 

психологічного благополуччя особистості» (Херсонський державний 

університет); 

34. Скрипка Н. А. (студент 4 курс), Бабатіна С. І. (доцент кафедри) «Мотивація 

афіліації у структурі потребнісно-мотиваційної сфери особистості» 

(Херсонський державний університет); 

35. Славська В. А. (студент 3 курс) «Особливості соціально-психологічного впливу 

музики в епоху бароко: постановка проблеми та перспективи досліджень» 

(Дніпровський гуманітарний університет); 

36. Сокуренко В. О. (магістрант 1 курс) «Життєстійкість особистості як 

психологічний феномен» (Херсонський державний університет); 

37. Ханцевич Е. Л. (студент 4 курс) «Связь стилей юмора и уровней депрессии 

личности» (Гродненский государственный университет имени Янки Купалы); 

38. Шилін Д. С. (студент 4 курс) «Психологічні особливості самооцінки в юнацькому 

віці» (Херсонський державний університет); 

39. Шушлебіна Д. В. (студент 4 курс) «Психологічні особливості студентського 

лідерства» (Херсонський державний університет). 

 

 

Секція 2 

Дослідження психологічних аспектів соціалізації особистості в онтогенезі 

 

1. Алимова Г. К., Абдурахимов Д. А., Алимов А. А. «Психолого-педагогический 

подход к процессу реорганизации дошкольного образования» (Ташкентский 

государственный педагогический университет имени Низами); 

2. Андрейчикова Т. В. (студент 3 курс) «Психолого-педагогічні чинники 

формування почуття власної гідності у дітей молодшого шкільного віку» 

(Криворізький державний педагогічний університет); 

3. Богута В. М. (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти, 

природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання), Новак А. О. 

(студент) «Формування цінностей особистості молодшого школяра в умовах 

впровадження НУШ» (Полтавський національний педагогічний університет 

імені В. Г. Короленка) 

4. Борщова Т. О. (магістрант 1 курс) «Психологічні особливості проявів страхів 

дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з неповних родин» (Херсонський 

державний університет); 

5. Вайпан А. С. (студент 4 курс) «Розвиток пізнавальної сфери у молодшому 

шкільному віці» (Херсонський державний університет); 
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6. Геккієва Ф. А. (студент 2 курс) «Тривожність дітей молодшого шкільного віку у 

період адаптації: гендерний аспект» (Криворізький державний педагогічний 

університет); 

7. Герасимова В. Г. (магістрант 1 курс) «Соціально-психологічні чинники 

материнської девіації» (Херсонський державний університет); 

8. Герасимчук К. М. (студент 4 курс) «Взаємозв’язок ціннісних орієнтацій та 

гендерного типу особистості студентів різної професійної спрямованості» 

(Херсонський державний університет); 

9. Герасіна О. О. (студент 4 курс) «Дослідження психологічних особливостей 

незадоволеності власним тілом в юнацькому віці» (Херсонський державний 

університет); 

10. Гладка Д. А. (студент 4 курс) «Психологічні особливості мислення дітей 

молодшого шкільного віку» (Херсонський державний університет); 

11. Дмитрієва І. В. (магістрант 1 курс) «Психологічні особливості реагування на 

стресові ситуації у молоді» (Херсонський державний університет); 

12. Дубина А. В. (студент 3 курс) «Вплив медіа на формування особистості 

підлітка» (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського); 

13. Евстифеева О. В. (студент 4 курс) «Влияние факторов семейного воспитания на 

формирование доверия подростка к сверстнику» (Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы);  

14. Єгорова Т. В. (студент, 4 курс) «Гендерно-вікові особливості сприйняття образу 

сучасної жіночої краси чоловіками» (Херсонський державний університет);  

15. Єфанова А. О. (студент 2 курс) «Адикції у юнацькому віці» (Криворізький 

державний педагогічний університет); 

16. Жданова Д. Е. (студент 1 курс) «Биологические, психологические и социально 

обусловленные факторы формирования расстройств гендерной идентификации» 

(Тихоокеанский государственный медицинский университет); 

17. Заболотна О. С. (аспірантка) «Структурування майбутнього юнаками» 

(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова); 

18. Істоміна А. В. (студент 4 курс) «Особливості темпорально-регулятивної сфери 

особистості юнацького віку» (Херсонський державний університет);   

19. Коковіхіна О. С. (магістрант 1 курс) «Агресивність у контексті гендерної 

ідентичності» (Херсонський державний університет); 

20. Колесник Д. А. (студент 4 курс) «Психодинамічні особливості депресії та їх 

зв’язок з особистісними рисами» (Херсонський державний університет); 

21. Кость О. М. (студент 4 курс) «Зв’язок тривожності з самооцінкою та 

особливості їх впливу на ефективність публічного виступу» (Херсонський 

державний університет); 

22. Костюк А. В. (магистрант 1 курс) «Особенности оценки взаимоотношений 

супругами разного пола» (Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы);  

23. Котелевська Р. А. (студент 4 курс) «Дослідження особливостей перебігу 

сімейних криз у молодого подружжя» (Херсонський державний університет); 

24. Кошельник К. С. (студент 2 курс) «Шкільний булінг як різновид дискримінації» 

(Криворізький державний педагогічний університет); 
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25. Кулімова Ю. Г. (кандидат педагогічних наук, асистент) «Роль масової 

свідомості у формуванні соціальної компетентності молодшого школяра» 

(Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка). 

26. Кушнерова Я. Г. (аспірантка) «Адаптація і соціалізація підлітків в різних фазах 

біологічного циклу» (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова); 

27. Лаврик Т. С. (студент), Макаренко Я. М. (асистент кафедри) «Особливості 

проведення екскурсій у природу для учнів початкової школи» (Полтавський 

національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка); 

28. Литвиненко О. Г. (студент 4 курс) «Особливості емоційної сфери підлітків» 

(Херсонський державний університет); 

29. Литвинова Є. Р. (студент 4 курс) «Виховання вольових якостей у молодшого 

шкільного віку» (Херсонський державний університет); 

30. Літвінова Д. С. (студент 4 курс) «Особливості взаємозв’язку емоційної та 

мотиваційної сфери особистості молодших школярів у навчальній діяльності» 

(Херсонський державний університет); 

31. Мірошніченко Т. В. (доцент кафедри початкової освіти, природничих і 

математичних дисциплін та методик їх викладання) «Життєтворчий вимір 

формування особистості молодшого школяра в умовах інформаційного 

простору» (Полтавський національний педагогічний університет імені 

В. Г. Короленка); 

32. Немирич Ю. О. (магістрант), Мірошніченко Т. В. (доцент кафедри) 

«Формування соціальної компетентності молодшого школяра в ігровій 

діяльності» (Полтавський національний педагогічний університет імені 

В. Г. Короленка); 

33. Пасечник Д. Є. (студент 4 курс) «Емпіричне дослідження соціально-

психологічних очікувань студентів-першокурсників» (Херсонський державний 

університет); 

34. Пічко Н. М. (студент 3 курс) «Соціально-психологічні очікування підлітками 

свого майбутнього» (Херсонський державний університет); 

35. Погорелова А. О. (студент 4 курс) «Емпіричне дослідження стресових станів у 

дітей молодшого шкільного віку» (Херсонський державний університет); 

36. Попович А. О. (вихователь Херсонського ясла-садка № 12 Херсонської міської 

ради) «Теоретичний аналіз проблеми емоційно-вольової сфери дошкільнят»; 

37. Процай Л. П. (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти, 

природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання), Рябчун К. В. 

(студент) «Пропедевтика цифрового громадянства дошкільника» (Полтавський 

національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка); 

38. Світенко С. В. (студент 4 курс) «Феномен прокрастинації у царині психологічної 

науки» (Херсонський державний університет); 

39. Середюк В. С. (магістрант) «Проблеми розвитку внутрішньої мотивації навчання 

у юнацькому віці» (Національний університет біоресурсів і природокористування, 

м. Київ); 

40. Силка О. О. (аспірант кафедри педагогічної та вікової психології) «Почуття 

самотності як детермінанта виникнення Селфі-адикції» (Східноєвропейський 

національний університет імені Лесі Українки м. Луцьк);   
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41. Сіренко Т. В. (студент 4 курс) «Дослідження емоційної сфери дітей дошкільного 

віку» (Херсонський державний університет); 

42. Скобелєва О. В. (студент 4 курс) «Схильність до маніпулятивної поведінки в 

підлітковому віці» (Херсонський державний університет); 

43. Слинько Н. В. (студент) «Особливості роботи з молодшими школярами у 

музейному середовищі» (Полтавський національний педагогічний університет 

імені В. Г. Короленка); 

44.  Cмоліна О. С. (аспірант) «Психологічні особливості адаптації студентів при 

поновленні на навчання» (Національний педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова); 

45. Тивонюк Х. В. (магістрант) «Психологічні особливості тривожності дитини 

дошкільного віку» (Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка); 

46. Тимошенко О. В. (магістрант 1 курс) «Феномен вітальності як предмет 

досліджень в психології» (Сумський державний педагогічний університет імені 

А.С. Макаренка); 

47. Усейнова Ф. Е. (студент 3 курс) «Самооцінка як важлива складова 

самовиховання підлітків» (Херсонський державний університет); 

48. Харченко Н. М. (аспірант) «Труднощі в соціальній адаптації підлітків: 

індивідуально-психологічні передумови схильності до наркоманії» (Одеський 

національний університет імені І. І. Мечникова); 

49. Хваліна Ю. С. (студент 2 курс) «Сугестивність підлітків як результат 

психологічного впливу» (Криворізький державний педагогічний університет); 

50. Яцишина А. М. (аспірант) «Соціально-психологічні умови корекції деструктивної 

поведінки особистості, що розвивається» (Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського) 

 

 

Секція 3 

Соціальна компетентність та соціально-психологічна  

адаптованість особистості  

 

1. Бабатіна С. І. (кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та 

соціальної психології), Юзюк В. В. (студентка 4 курс) «Особливості зв’язку 

саморегуляції та часових децентрацій» (Херсонський державний університет); 

2. Базалій О. А. (магістр психології) «Масова свідомість – інформаційне поле» 

(Херсонський державний університет); 

3. Балабанович Е. В. (студент 2 курс) «Особенности самопрезентации студентов 

белорусского и индийского этносов» (Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы); 

4. Барабан И. И. (магистрант) «Психологический анализ деятельности диспетчеров 

Управления Воздушным Движением» (Белорусский государственный 

университет); 

5. Батеніна В. В. (студент 4 курс) «Вплив соціальної реклами на осіб з різним рівнем 

емоційного інтелекту» (Херсонський державний університет); 
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6. Бенаш Ю. О. (студент 5 курс) «Оценка педагогов и родителей дошкольников 

образовательной среды учреждения образования» (Гродненский государст- 

венный университет имени Янки Купалы);  

7. Берневега О. А. (магістрант 2 курс) «Результати дослідження психологічної 

готовності студентів-психологів до професійної діяльності» (ПВНЗ 

«Міжнародний Класичний Університет імені Пилипа Орлика»); 

8. Болкунов А. В. (магистрант 1 курс) «Связь ценностей и переживания 

одиночества у христиан и атеистов» (Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы); 

9. Болотнікова І. В. (кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник) «Психологічні особливості професійного самоздійснення 

працівників профспілок» (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН 

України); 

10. Васильченко-Деружко К. А. «Суб’єктивні умови благополуччя особистості» 

(Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського»); 

11. Власенко Н. О. (доцент кафедри початкової освіти, природничих і математичних 

дисциплін та методик їх викладання) «Формування екологічної свідомості 

молодших школярів» (Полтавський національний педагогічний університет імені 

В. Г. Короленка);  

12. Воронін М. О. (аспірант 2 курс) «Мотивація ветеранів АТО та ООС щодо 

отримання психологічної допомоги» (Національний університет «Києво-

Могилянська Академія»); 

13. Гібалова Н. В. (доцент кафедри початкової освіти, природничих і математичних 

дисциплін та методик їх викладання), Козуб І. В. (студент 4 курс) «Формування 

громадянської компетентності молодшого школяра у цифровому світі» 

(Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка); 

14. Горбач К. П. (студент 5 курс) «Психологические проявления кризиса молодой 

семьи с разным стажем семейной жизни» (Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеанский 

государственный медицинский университет»); 

15. Горбачевська Т. К. (магистрант 1 курс), Карнелович М. М. (викладач) 

«Особенности отношения родителей к дошкольникам с нарушениями речевого 

развития» (Гродненский государственный университет имени Янки Купалы);  

16. Горєлих К. В. (магістрант 5 курс) «Феномен булінгу у сучасних школах» 

(Криворізький державний педагогічний університет); 

17. Григорьєва Л. Д. (студент 4 курс) «Психологічні особливості професійної 

ідентичності студентів-психологів» (Херсонський державний університет); 

18. Гуріна К. Ю. (студент 2 курс) «Визначення рівня розвитку соціальної 

компетентності учнів 5 класу школи з поглибленим вивченням іноземних мов» 

(Криворізький державний педагогічний університет); 

19. Дончик З. С. (студент 4 курс) «Психологічні чинники становлення соціальної 

зрілості у студентів» (Херсонський державний університет); 

20. Коваленко А. В. (студент 3 курс) «Емоційний інтелект як фактор подолання 

особистісних криз та важких життєвих ситуацій» (Таврійський національний 

університет імені В. І. Вернадського); 
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21. Костюченко О. В. (доктор психол. наук, доцент) «Поліфункціональність 

світосприймання в основі соціальної компетентності та соціально-психологічної 

адаптованості особистості» (Таврійський національний університет імені В. І. 

Вернадського);  

22. Кравець А. О. (студент 4 курс) «Особливості копінг-стратегій у ситуаціях 

стресу в юнацькому та зрілому віці» (Херсонський державний університет); 

23. Крижка Р. М. (студент, 4 курс) «Соціально-психологічна адаптація дітей з 

особливими освітніми потребами до освітнього середовища початкової школи» 

(Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка); 

24. Ксьондзик О. І. (аспірант 2 рік навчання) «Проблема сценічної тривоги у 

професійній діяльності музикантів» (Інститут соціальної та політичної психології 

НАПН України); 

25. Кудашевич Д. В. (студент 4 курс) «Развод в системе стратегий совладающего 

поведения» (Гродненский государственный университет имени Янки Купалы); 

26. Кузеванова Т. М. (студент 4 курс) «Соціальні чинники згуртованості і лідерства 

спортивної команди» (Херсонський державний університет); 

27. Кушнеров В. А. (аспірант) «Домінуюча часова перспектива військово- 

службовця, як критерій психологічного здоров’я» (Одеський національний 

університет імені І. І. Мечникова); 

28. Лущай С. О. (студентка 4 курс), Яцюк А. М. (доцент) «Конфліктна 

особистість: підходи до визначення» (Херсонський державний університет). 

29. Місенг Д. В. (аспірант 4 рік) «Зв’язок ціннісних орієнтацій та емпіричних 

показників стилю життя особистості на рівні конструювання стратегій і 

тактик життєдіяльності» (Інститут соціальної та політичної психології НАПН 

України); 

30. Місєвич С. В. (асистент) «Соціально-психологічна адаптація фахівців річкового 

та морського транспорту як запорука успішної професійної діяльності» 

(Херсонська державна морська академія); 

31. Назаренко Н. М. (магістрант 1 курс) «Професійний кар’єризм жінки та його 

вплив на її ціннісні орієнтації» (Херсонський державний університет); 

32. Ніколаєв В. П. (студент 5 курс) «Детерминанты атрибутивного стиля и 

поведения в деловом конфликте сотрудников организации» (Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы). 

33. Односталко О. С. (аспірант) «Особливості змінень часової перспективи в 

важких ситуаціях життя» (Одеський національний університет імені 

І. І. Мечникова). 

34. Орєхова О. В. «Естетотерапевтичний супровід процесу адаптації молоших 

школярів до школи» (Полтавський національний педагогічний університет імені 

В. Г. Короленка); 

35. Палюшик О. В. (аспірант) «Общая самоэффективность алкозависимых лиц на 

разных стадиях ремиссии» (Брестский государственный педагогический 

университет имени А.С. Пушкина); 

36. Починок Є. А. (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти, 

природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання), Приз С. М. 

(студент) «Організація психофізіологічних умов праці суб’єктів освітнього 
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процесу в середовищі сучасної НУШ»( Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка);  

37. Пруська М. О. (студент 4 курс) «Теоретичний аналіз психологічного забезпечення 

діяльності підрозділів ДНСН України» (Херсонський державний університет); 

38. Руденко А. О. (студент 4 курс) «Особливості сприйняття кольору в рекламі» 

(Херсонський державний університет); 

39. Самойлова Ю. О. (магістрант), Щербак Т. І. (кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри психології) «Психологічні аспекти сценічного хвилювання 

музиканта» (Сумський державний педагогічний університет імені 

А. С. Макаренка); 

40. Синекова Е. Д. (магистрант) «Агрессивный компонент сексистской 

детерминации гендерных отношений» (Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы, Беларусь); 

41. Соценко Т. М. (магістрант 1 курс) «Соціально-психологічні чинники почуття 

власної гідності особистості» (Херсонський державний університет); 

42. Стахова К. Ю. (магістрант 1 курс) «Харизматичний імідж майбутнього 

педагога» (Криворізький державний педагогічний університет); 

43. Зеркаль Я. В. (студент 2 курс) «Психологічні особливості користувача 

Інтернету» (Криворізький державний педагогічний університет); 

44. Терсков Є. В. (5 курс) «Возрастные особенности отношения к здоровью у 

мужчин и женщин» (Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тихоокеанский государственный 

медицинский университет»); 

45. Федій О. А. (кандидат педагогічних наук), Заїчко А. (доктор філософії) 

«Формування бібліотерапевтичної компетентності майбутнього 

першовчителя» (Полтавський національний педагогічний  університет імені 

В. Г. Короленка) 

46. Фощій С. В. (студент 4 курс) «Динаміка ціннісно-мотиваційних змін 

військовослужбовців, що були задіяні у військових операціях» (Кременчуцький 

національний університет імені Михайла Остроградського); 

47. Халько О. П. (студент 4 курс) «Связь самоотношения и карьерных ориентаций у 

женщин молодого и зрелого возраста» (Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы); 

48. Чернего Т. О. (аспірант 4 курс) «Социальная изолированность, как этап 

ресоциализации родителей, воспитывающих ребенка с расстройством 

аутистического спектра» (Академия последипломного образования г. Минск, 

Республика Беларусь); 

49. Чернов А. А. (аспірант) «Авторитет вихователя як важливий психологічний 

чинник соціалізації дитини дошкільного віку» (Національний педагогічний 

університет імені М. П. Драгоманова); 

50. Шамбер О. В. (магистрант) «Влияние социально-демографических факторов и 

специфики деятельности на показатели профессионального самоотношения и 

толерантности педагогов» (Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы); 
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51. Швестко О. О. (магістрант 1 курс) «Особливості батьківського ставлення до 

дітей з аутизмом: соціально психологічний аспект» (Херсонський державний 

університет); 

52. Шевчук Н. Д. (студент 4 курс) «Вплив рівня стресостійкості дітей підліткового 

віку на ставлення до навчальної діяльності» (Херсонський державний 

університет); 

53. Яловенко А. О. (студент 4 курс) «Розвиток самоактуалізації жінки через 

реалізацію професійної діяльності» (Херсонський державний університет); 

54. Ярмуратій К. А. (магістрант 1 курс) «Соціально-психологічна адаптація 

військовослужбовців до військової служби» (Херсонський державний 

університет). 

 

 

Секція 4 

Нові технології консультування, психологічної діагностики та корекції 

 

1. Алимова Г. К., Раімджанов М. Т. «Здоровьезберегающее педагогические 

технологии как фактор обеспечения здорового образа жизни (на примере ДОУ)» 

(Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами); 

2. Барановська Я. Г. (магістрант) «Психокорекція тривожності в підлітковому 

віці» (Херсонський державний університет); 

3. Жицька К. В. (студент, 4 курс) «Психокорекція емоційної сфери дошкільнят з 

вадами мовленнєвого розвитку» (Херсонський державний університет); 

4. Кіреєва З. О. (доктор психологічних наук, професор) «Наративний підхід у 

вивченні проживання «crash-этапу» як важкої ситуації життя» (Одеський 

національний університет імені І. І. Мечникова);  

5. Крисеня О. П. (студент 4 курс) «Связь совладающего поведения и самочувствия 

женщины в дородовом и послеродовом периодах» (Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы); 

6. Куруч А. О. (студент 4 курс) «Рівень акцентуації спортивних суддів» 

(Херсонський державний університет); 

7. Левковська В. В. (студент 4 курс), Яцюк А. М. (доцент кафедри) «Причини 

виникнення сімейних конфліктів» (Херсонський державний університет); 

8. Ляху Д. І. (студент 4 курс) «Психологічні особливості ставлення до себе 

студентів гуманітарного напряму навчання» (Херсонський державний 

університет); 

9. Максименко Н. Л. (аспірант VІ рік навчання) «Психологічні чинники 

ефективності ІТ-фахівців за результатами використання системи грейдів» 

(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова); 

10. Маскаєва Г. Ю. (студент 4 курс), Яцюк А. М. (доцент кафедри) «Корекція 

агресивності на різних вікових етапах методами казкотерапії» (Херсонський 

державний університет); 

11. Москальчук А. О. (студент 4 курс) «Межличностное доверие как фактор 

эмоционального выгорания воспитателей» (Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы); 
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12. Муліка К. М. (аспірант 2 рік навчання) «Розвиток конфліктологічної 

компетентності особистості засобами медіації» (Інститут соціальної та 

політичної психології НАПН України); 

13. Надулична О. А. (магістрант 1 курс) «Соціальні страхи особистості, що 

виникають в Інтернеті» (Херсонський державний університет); 

14. Нігматуліна Л. А., Мірзамухамедова К. «Методы арт-терапии при коррекции 

компьютерной зависимости у обучающихся в школе» (Ташкентский 

государственный педагогический университет имени Низами);  

15. Образцова О. М. (кандидат педагогічних наук, викладач трудового навчання 

вищої категорії, арт-терапевт) «Арт-терапія як ефективний засіб розвитку 

слабочуючих дітей» (Херсонський обласний центр комплексної реабілітації дітей-

інвалідів); 

16. Махмудова Д. А. (доцент кафедры психологии, Ташкентский государст- 

венный педагогический университет имени Низами), Реджабаєва М. З. (кандидат 

медицинских наук, доцент, Республиканский центр социальной адаптации детей, 

Республика Узбекистан), Абдуллаева А. (студент 2 курс) «Психологические 

особенности оказания комплексной помощи одаренным детям» (Ташкентский 

государственный педагогический университет имени Низами); 

17. Скринник Є. І. (магістрант) «Вплив арт-терапевтичних технік на переживання 

психологічного благополуччя особистості» (Херсонський державний 

університет); 

18. Соловей С. О. (студент) «Використання інноваційних методів навчання у 

формуванні екосвідомості молодших школярів» (Полтавський національний 

педагогічний університет імені В. Г. Короленка); 

19. Сподобаєва А. Д. (студент 2 курс) «Агресивність у підлітковому віці: причини, 

профілактика» (Криворізький державний педагогічний університет); 

20. Ткаленко Н. В. (студент 4 курс) «Застосування маніпулятивних прийомів у 

професійній діяльності» (Херсонський державний університет); 

21. Учаева Н. М. (педагог) «Обучение волонтеров психосоциальной поддержки, как 

инновационная технология развития лидерства» (Государственное учреждение 

образования «Гимназия № 1 г. Солигорска» Беларусь, Минская область). 

 

 

До нових зустрічей! 
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