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ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ  
ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості» 
 
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; 
Тавровецька Н. І., к. психол. н., доцент, завідувач кафедри практичної 

психології Херсонського державного університету; 
Бочелюк В. Й., д. психол. н., професор, завідувач кафедри психології 

Національного університету «Запорізька політехніка»; 
Бафаєв М. М., викладач кафедри психології Ташкентського державного 

університету імені Нізамі; редактор журналу «Педагогічна майстерність» Бухарського 
державного університету (Республіка Узбекистан); 

Васютинський В. О., д. психол. н., професор, провідний науковий співробітник 
лабораторії психології мас та спільнот Інституту соціальної та політичної психології 
НАПН України; 

Даукша Л. М., к. психол. н., доцент, завідувач кафедри вікової та педагогічної 
психології Гродненського державного університету імені Янки Купали (Республіка 
Білорусь);  

Дроздов О. Ю., д. психол. н., доцент, завідувач кафедри загальної, вікової та 
соціальної психології Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 
Т. Г. Шевченка; 

Коробка Л. М., к. психол. н., доцент, старший науковий співробітник, завідувач 
лабораторії мас та спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН 
України; 

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);  

Онуфрієва Л. А., к. психол. н., доцент, завідувач кафедри загальної та 
практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка; 

Ракицька А. В., к. психол. н., доцент, декан факультету психології 
Гродненського державного університету імені Янки Купали (Республіка Білорусь); 

Халілова Н. І., к. психол. н., доцент, завідувач кафедри психології 
Ташкентського державного університету імені Нізамі (Республіка Узбекистан); 

Шевяков О. В., д. психол. н., професор, завідувач кафедри психології 
Дніпровського гуманітарного університету;  
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  
ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості» 
 

Голови оргкомітету: 
Блинова О. Є. – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

загальної та соціальної психології Херсонського державного університету. 
Тавровецька Н. І. – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

практичної психології Херсонського державного університету. 
Члени оргкомітету: 
Бабатіна С. І. , к. психол. н., доцент, доцент кафедри загальної та соціальної 

психології Херсонського державного університету; 
Герасимова В. Г., старший лаборант кафедри загальної та соціальної 

психології Херсонського державного університету; 
Казібекова В. Ф., к. психол. н., доцент, доцент кафедри практичної психології 

Херсонського державного університету; 
Крупник І. Р., к. психол. н., доцент кафедри загальної та соціальної психології 

Херсонського державного університету; 
Мазуркевич Н. М., старший лаборант кафедри практичної психології 

Херсонського держвного університету; 
Мойсеєнко В. В., аспірант кафедри загальної та соціальної психології 

Херсонського державного університету; 
Попович І. С., д. психол. н., доцент, доцент кафедри загальної та соціальної 

психології Херсонського державного університету; 
Самкова О. М., к. психол. н., старший викладач кафедри практичної 

психології Херсонського державного університету; 
Цілинко І. О., к. психол. н., доцент кафедри практичної психології 

Херсонського державного університету; 
Чхаідзе А. О., к. психол. н., старший викладач кафедри практичної психології 

Херсонського державного університету; 
Шебанова В. І., д. психол. н., доцент, професор кафедри практичної 

психології Херсонського державного університету; 
Яцюк А. М. , к. психол. н., доцент кафедри загальної та соціальної психології 

Херсонського державного університету. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



4 

Шановні колеги, учасники конференції! 
 
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціокультурні та 

психологічні виміри становлення особистості» відбудеться  
26-27 вересня 2019 року на соціально-психологічному факультеті  

Херсонського державного університету (п’ятий корпус ХДУ). 
Адреса: м. Херсон, пров. Інженера Корсакова (пров. 40 років Жовтня), 47. 
 

Мета конференції – обговорення проблем сучасної соціальної ситуації 
особистісного та суспільного розвитку з метою вироблення рекомендацій та 
реалізації комплексного наукового підходу до підвищення соціально-адаптаційних 
можливостей особистості; розширення 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.  

 
Програма конференції передбачає пленарне та секційні засідання, презентацію 

авторських шкіл, відкриті лекції провідних науковців, навчальні семінари, творчі 
майстерні, майстер-класи, роботу круглих столів. 

 

Тематичні напрями роботи конференції:  
 

 Соціальна компетентність та соціально-психологічна адаптованість 
особистості; 

 Психологічні аспекти соціалізації особистості в онтогенезі; 
 Соціокультурні та етнічні особливості у становленні та розвитку 

особистості; 
 Психологічні чинники формування та функціонування масової 

свідомості; 
 Психологія соціальної мобільності: міграційні процеси у сучасному світі; 
 Особистість у малих групах: соціально-психологічні процеси; 
 Особистість і спільнота в умовах військового конфлікту; 
 Психологічні технології розвитку ресурсів особистості в умовах 

суспільних трансформацій; 
 Питання психологічної корекції та реабілітації осіб, які перебувають в 

умовах суспільних змін; 
 Психолого-економічні аспекти розвитку особистості та суспільства; 
 Психологічне забезпечення інноваційних технологій в освіті.  
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Програма конференції: 

Четвер, 26 вересня 2019 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 
 

8.00 – 10.00 – приїзд та поселення учасників конференції  
10.30 – 13.30 ‒ пленарне засідання (конференц-зала Наукової бібліотеки 
Херсонського державного університету, головний корпус) 
14.30 – 16.00 ‒ перерва  
16.00 – 18.00 ‒ проведення секційних засідань конференції 
18.00 – 21.00 ‒ Психологічне надвечір’я  

 
 

П’ятниця, 27 вересня 2019 року 
5-й навчальний корпус Херсонського державного університету – 
пров. Інженера Корсакова (пров. 40 років Жовтня), 47, 4-й поверх 

 
10.00 – 13.00 – проведення майстер-класів 
13.00 – 14.00. – перерва 
14.00 – 15.00 – закриття конференції 
 
 
Регламент роботи:  
Виступ на пленарному засіданні: 10-12 хвилин  
Виступ на секційному засіданні: 7-10 хвилин 
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Перший робочий день 
ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості» 
 

26 вересня 2019 року 
(четвер) 

 
10.30. – 13.30. Відкриття конференції та пленарне засідання 
(головний корпус Херсонського державного університету,  

вул. Університетська (вул. 40 років Жовтня), 27,  
конференц-зала Наукової бібліотеки ХДУ) 

 
Вступне слово:  
 

Співаковський Олександр Володимирович  
Ректор Херсонського державного університету, доктор педагогічних наук, 
професор, член-кореспондент НАПН України; 
Омельчук Сергій Аркадійович  
Проректор із наукової роботи Херсонського державного університету, доктор 
педагогічних наук, професор, дійсний член Української академії акмеології; 
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; 
Тавровецька Наталія Іванівна  
Завідувач кафедри практичної психології Херсонського державного 
університету, кандидат психологічних наук, доцент. 
 

Доповіді: 
 

1. Блинова Олена Євгенівна – д. психол. наук, професор, Херсонський державний 
університет 
Проблеми інтеграції іммігрантів в Україні 
2. Богучарова Oлена Iванівна (д. психол. н., професор, Луганський державний 
університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка) 
Психологічний аналіз одного виду воєнного правопорушення в умовах 
особливого періоду  
3. Бочелюк Віталій Йосипович (д. психол. н., професор, Національний 
університет «Запорізька політехніка»)  
Соціально-психологічні складові поведінки особистості в суспільстві  
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4. Бурлакова Ірина Анатоліївна (д. психол. н., доцент, Східноукраїнський 
національний університет імені Володимира Даля)  
Соціально-психологічний підхід до формування самоменеджменту 
професійного здоров’я фахівців в сучасних умовах  
5. Васютинський Вадим Олександрович (д. психол. н., професор, головний 
науковий співробітник, Інститут соціальної та політичної психології НАПН 
України)  
Структура уявлень студентської молоді про соціально-міжгрупові провини в 
сучасному українському суспільстві 
6. Волженцева Ірина Вікторівна (д. психол. н., професор, академік Української 
технологічної академії, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди») Психофізіологічні особливості впливу 
ерготропної та трофотропної музики на розвиток ресурсів особистості в 
умовах суспільних трансформацій 
7. Даукша Лилия Марьяновна (к. психол. н., доцент, Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы, Республика Беларусь)  
О связи толерантности к неопределенности и стрессоустойчивости студентов 
8. Дворник Марина Сергіївна (к. психол. н., завідувач лабораторії, Інститут 
соціальної та політичної психології НАПН України)  
Супровід особистості електронними засобами: соціально-психологічний 
аспект 
9. Дроздов Олександр Юрійович (д. психол. н., доцент, Національний університет 
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка)  
Соціальні уявлення про війну та мир молоді Луганщини та Чернігівщини 
10. Карпенко Зіновія Степанівна (д. психол. н., професор, ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника») Наративна 
соціотерапія в прямому ефірі 
11. Коробка Лариса Миколаївна (к. психол. н., старший науковий співробітник, 
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України)  
Адаптація спільноти до суспільних змін унаслідок воєнного конфлікту: від 
переживання травми до відновлювальних зусиль та розвитку 
12. Костюченко Олена Вікторівна (д. психол. н., доцент, Київський національний 
університет культури і мистецтв)  
Психологічна ресурсність метафоризації «Я-образу»  
13. Кузікова Світлана Борисівна (д. психол. н., професор, Сумський державний 
педагогічний університет імені А. С. Макаренка)  
Феномен кризи життєвого шляху особистості 
14. Курбанова Гульноз Негтовна (к. пед. н., доцент, Бухарский государственный 
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, Республика Узбекистан) 
Особенности профессиональной деятельности современного педагога в эпоху 
инноваций 
15. Мухамедова Дилбар Гафурджановна (д. психол. н., профессор, Национальный 
университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека)  
Социально-психологический аспект инновационной деятельности менеджера 
образования 
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16. Плохіх Віктор Володимирович (д. психол. н., професор, Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського)  
Пристрастие к прослушиванию музыки как ресурс психологических защит 
студентов 
17. Плющ Олександр Миколайович (д. психол. н., старший науковий 
співробітник, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України) 
Інформаційний супровід освітніх реформ: аналіз та оцінки 
18 Попович Ігор Степанович (д. психол. н., доцент, Херсонський державний 
університет) 
Теоретико-методологічні аспекти дослідження психічних станів особистості 
19. Сердюк Людмила Захарівна (д. психол. н., професор, Інститут психології імені 
Г. С. Костюка НАПН України)  
Фактори самодетермінації та психологічного благополуччя особистості  
20. Симоненко Світлана Миколаївна (д. психол. н., професор, 
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського (м. Одеса))  
Сприйняття сучасної картини світу студентами з України та Туреччини: 
соціально-психологічний аспект 
21. Ставицька Світлана Олексіївна (д. психол. н., професор, Національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова) 
Питання психологічної корекції та реабілітації осіб, які перебувають в умовах 
суспільних змін; 
22. Тавровецька Наталія Іванівна (к. психол. н., доцент, Херсонський державний 
університет)  
Автобіографічний стрес: емпіричні методи дослідження 
23. Титаренко Тетяна Михайлівна (д. психол. н., професор, член-кореспондент 
НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України) 
Способи організації соціально-психологічного супроводу особистості, що 
постраждала внаслідок воєнної агресії  
24. Халилова Наргиза Икромалиевна (к. психол. н., доцент, Ташкентский 
государственный педагогический университет имени Низами)  
Особенности взаимосвязи развития рефлексии и общей интеллектуальной 
деятельности 
25. Чудакова Віра Петрівна (к. психол. н., доцент, Інститут педагогіки 
Національної академії педагогічних наук України) Психологічне забезпечення 
формування «компетентності інноваційності» – основного показника 
конкурентоздатності особистості 
26. Шебанова Віталія Ігорівна (д. психол. н., доцент, Херсонський державний 
університет)  
Психологічна корекція осіб, які перебувають в умовах суспільних змін, 
засобами наративної психології 
27. Шевяков Олексій Володимирович (д. психол. н., професор, Дніпровський 
гуманітарний університет) 
Актуальні проблем розвитку інженерної психології в Україні  
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

Секція 1 
Соціальна компетентність та соціально-психологічна 

адаптованість особистості 
 

Ведучі:  
Блинова О. Є., доктор психологічних наук, професор, завідувач 

кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного 
університету; 

Коробка Л. М., кандидат психологічних наук, доцент, завідувач 
лабораторії психології мас та спільнот Інституту соціальної та політичної 
психології НАПН України. 

 
1. Ахтирська Юлія Ігорівна (здобувач, Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля) Соціальна компетентність молоді та 
проблема вирішення конфліктів в умовах суспільних трансформацій 

2. Бафаев Мухиддин Мухаммадович (преподаватель, Ташкентский 
государственный педагогический университет им. Низами) Национальная 
толерантность – фактор детерминации социально-психологического 
поведения личности  

3. Гиль Ксения Владимировна (cтарший преподаватель УО «Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы») Development of the 
questionnaire of motivation of the volunteer activity (К вопросу диагностики 
мотивации волонтерской деятельности) 

4. Гончарук Наталія Миколаївна (к. психол. н., доцент, Кам’янець-
Подільський національний університет імені Івана Огієнка); Гудима 
Олександр Васильович (к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський 
національний університет імені Івана Огієнка) Психічне регулювання у 
різних типах комунікативних ситуацій 

5. Губеладзе Ірина Гурамівна (к. психол. н., Інститут соціальної та політичної 
психології НАПН України) Почуття власності та ефект володіння: 
соціально-психологічний аналіз 

6. Добровольська Наталія Анатоліївна (здобувач, Східноукраїнський 
національний університет імені Володимира Даля) Соціально-психологічні 
особливості становлення та розвитку творчої компетентності 
майбутнього психолога 

7. Дроздова Марина Анатоліївна (к. психол. н., доцент, Національний 
університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка) Особливості 
антисоціальної креативності у вітчизняних студентів 

8. Ільницька Інна Анатоліївна (аспірант, Херсонський державний 
університет) Саморегуляція як структурний компонент самосвідомості в 
особистісному становленні студентської молоді 
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9. Ільченко Руслан Миколайович (аспірант, Полтавський національний 
педагогічний університет імені В. Г. Короленка) Комплексна методика 
діагностичного супроводу психологічної реадаптації постнаркозалежних 
у зрілому віці 

10. Казібекова Вікторія Федорівна (к. психол. н., доцент, Херсонський 
державний університет) Психологічні особливості комунікативної 
компетентності в різних професійних групах 

11. Карабаєва Ірина Іванівна (к. психол. н., старший науковий співробітник, 
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України) Соціально-
комунікативна компетенція як чинник адаптації дитини в 
навколишньому світі 

12. Карпенко Євген Володимирович (к. психол. н., доцент, ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника») 
Пейоративна лексика як маркер емоційно-інтелектуальної дисфункції 
особистості 

13. Лісневська Алла Олексіївна (к. психол. н., доцент, Національний 
університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка) Психологічна 
безпека схильних до Інтернет-залежності осіб раннього юнацького віку 

14. Ляховець Лариса Олексіївна (к. психол. н., доцент, Національний 
університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка) Особливості 
самоставлення студентів різної статі, схильних до переживання заздрості 

15. Платонова Поліна Олегівна (магістр, Херсонський державний університет), 
Цілинко Ірина Олександрівна (к. психол. н., доцент, Херсонський 
державний університет) Історичні аспекти вивчення емоційного 
інтелекту  

16.  Сотніченко Ірина Іванівна (к. психол. н., доцент, Комунальний навчальний 
заклад Київської обласної ради «Київський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних кадрів») Розвиток соціальної 
компетентності вчителя як необхідна умова формування соціальної 
компетентності учнів 

17. Цепелєва Наталія Семенівна (магістрант, Херсонський державний 
університет) Проблематика емоційного вигорання в контексті суб’єктної 
активності особистості 

18. Цибуляк Наталя Юріївна (к. психол. н., доцент, Бердянський державний 
педагогічний університет) Професійна стресостійкість спеціального 
педагога 

19. Шевяков Олексій Володимирович (д. психол. н., професор, Дніпровський 
гуманітарний університет), Славська Яніна Анатоліївна (к. пед. н., доцент, 
Дніпропетровська академія музики імені М. Глінки), Славська Валерія 
Анатоліївна (студент, Дніпропетровська академія музики імені М. Глінки) 
Теоретичний аналіз психологічного впливу епохи бароко  
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Секція 2 
Психологічні аспекти соціалізації особистості в онтогенезі 

 
Ведучі:  
Бабатіна С. І., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

загальної та соціальної психології Херсонського державного університету; 
Плохіх В. І., доктор психологічних наук, професор, 

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського 

 
1. Бабатіна Світлана Іванівна (к. психол. н., доцент, Херсонський державний 

університет) Самоактуалізація як детермінанта особистісного росту та 
розвитку людини 

2. Білоус Руслана Миколаївна (к. психол. н, доцент, Кременчуцький 
національний університет імені Михайла Остроградського); Яструбова 
Аліна Олександрівна (магістр, Кременчуцький національний університет 
імені Михайла Остроградського) Структура екоціннісних диспозицій 
підлітків 

3. Герасимова Вікторія Геннадіївна (магістр, Херсонський державний 
університет) Емпіричне дослідження особливостей комунікативного 
блоку готовності до материнства та факторів впливу на нього 

4. Голота Анастасія Сергіївна (к. психол. н., старший науковий співробітник, 
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України) Явище 
соціальної стигматизації у контексті сімейних взаємин 

5. Гончар Наталія Анатоліївна (практичний психолог, Криворізька 
загальноосвітня школа I-III ступенів) Особливості соціалізації 
першокласників в умовах Концепції Нової української школи 

6. Грек Олена Миколаївна (к. психол. н., Південноукраїнський національний 
педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського, м. Одеса) Роль 
інформаційних технологій в соціальній ситуації розвитку особистості 

7. Данчук Юлія Петрівна (к. психол. н., Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка); Чеканська Оксана Анатоліївна 
(к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет 
імені Івана Огієнка) Особливості психологічного дослідження порушень 
емоційно-вольової сфери у дитячому віці  

8. Денисенко Анжела Олександрівна (к. психол. н., доцент, 
Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. 
К. Д. Ушинського (м. Одеса)) Дослідження етнічної толерантності у 
старших підлітків 
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9. Іванова Вікторія Дмитрівна (студент, Херсонський державний 
університет) Особливості взаємозв`язку жадібності та задоволеності 
життям 

10. Казаннікова Олена Василівна (к. психол. н., доцент, Херсонський 
державний університет) Психолого-педагогічна характеристика причин 
та проявів психогенної дезадаптації в дитинстві  

11. Кленіна Каріна Віталіївна (студент, Херсонський державний університет) 
Теоретичне аналізування взаємозв’язку перфекціонізму і почуття 
самотності в юнацькому віці 

12. Клименко Марія Романівна (аспірант, Львівський національний університет 
імені Івана Франка) Особливості зв’язку нарцисичної саморегуляції та 
особистісного самоздійснення  

13. Комарова Тамара Константиновна (к. психол. н., доцент, Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы, Республика Беларусь) 
Социальные референты подростков 

14. Крупник Іван Романович (к. психол. н., доцент, Херсонський державний 
університет) Уявлення образу «ідеального» обранця у студентської 
молоді 

15. Лепеха Аліна Андріївна (студент, Херсонський державний університет) 
Емпіричне дослідження оцінювання учнів молодшого шкільного віку 

16. Лопатіна Ганна Олександрівна (к. пед. н., доцент, Бердянський державний 
педагогічний університет) Становлення мовної особистості дітей 
дошкільного віку з порушеннями мовлення 

17. Лось Оксана Миколаївна (к. психол. н., доцент, Херсонський державний 
університет) Про необхідність статевого виховання в дитинстві 

18.  Музыченко Алла Викторовна (к. психол. н., доцент, Учреждение 
образования «Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка»), Маталыго Владимир Сергеевич (психолог, 
Институт психологии Белорусского государственного педагогического 
университета имени Максима Танка) Субъективное ощущение 
одиночества и адаптационный потенциал личности в социализации 
студентов 

19. Онуфрієва Ліана Анатоліївна (к. психол. н., доцент, Кам’янець-
Подільський національний університет імені Івана Огієнка); Чайковська 
Оксана Миколаївна (к. психол. н., Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка) Психологічні чинники соціальної 
адаптації учнів початкової школи 

20. Остапенко Наталія Василівна (практичний психолог, Служба соціальної 
реабілітації (абілітації), м. Миколаїв) Сенсорна інтеграція як основа 
цілісного розвитку дітей з особливими потребами 
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21. Пенькова Олена Іванівна (к. психол. н., старший науковий співробітник, 
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України) Становлення 
процесу самореалізації особистості 

22. Підлісна Світлана Володимирівна (науковий кореспондент, Інститут 
психології імені Г. С. Костюка НАПН України) Учбова діяльність 
молодшого школяра та її структура 

23. Пічко Наталія Миколаївна (студент, Херсонський державний університет) 
Емпіричне дослідження соціальних очікувань підлітків 

24. Пислар Анатолій Борисович (аспірант, Херсонський державний 
університет) Застосування психолого-педагогічної діагностики у 
вихованні учнівської молоді в закладах професійно-технічної освіти 

25. Плохіх Віктор Володимирович (д. психол. н., професор, 
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського; Яковлєва Тетяна Андріївна (магістрант, 
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського); Майер Юрій Вячеславович (магістрант, 
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського) Пристрастие к прослушиванию музыки как ресурс 
психологических защит студентов 

26. Попович Антоніна Олександрівна (вихователь, Херсонський ясла-садок 
№ 12 Херсонської міської ради) Особливості застосування 
психодіагностичного інструментарію в умовах закладу дошкільної 
освіти  

27. Примак Юлія Володимирівна (к. психол. н., доцент, Національний 
університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка), Ющенко Ірина 
Миколаївна (к. психол. н., доцент, Національний університет «Чернігівський 
колегіум» імені Т. Г. Шевченка), Дерев’янко Світлана Петрівна 
(к. психол. н., доцент, Національний університет «Чернігівський колегіум» 
імені Т. Г. Шевченка) Сучасна людина: її реальність та ідеальність у 
вимірі зовнішнього середовища 

28. Рейпольська Ольга Дмитрівна (к. пед. н., доцент, Інститут проблем 
виховання НАПН України) Освітнє середовище закладу дошкільної 
освіти: середовище для індивідуального розвитку дитини 

29. Рефатов Рід Зієвич (студент, Херсонський державний університет) 
Емпіричне дослідження ціннісних особливостей кар’єрного 
самовизначення майбутніх психологів 

30. Сербова Ольга Вікторівна (к. психол. н., доцент, Бердянський державний 
педагогічний університет) Психологічні чинники економічної соціалізації 
дітей з обмеженими фізичними можливостями 

31. Сімко Алла Володимирівна (к. психол. н., Кам’янець-Подільський 
національний університет імені Івана Огієнка); Сімко Руслан Теодорович 
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(к. психол. н., Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 
Огієнка) Особливості впровадження та вплив спеціальних додаткових 
фізичних вправ для корекції порушень психофізичного розвитку 
дошкільників із вадами інтелекту  

32. Сидоркіна Альона Олександрівна (магістр, Херсонський державний 
університет), Цілинко Ірина Олександрівна (к. психол. н., доцент, 
Херсонський державний університет) Психологічні особливості 
самооцінки у юнацькому віці  

33. Соловйова Людмила Іванівна (к. психол. н., старший науковий 
співробітник, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України) 
Привласнення цінностей в процесі соціалізації дитини дошкільного віку 

34. Усейнова Феріде Екремівна (студент, Херсонський державний університет) 
Емпіричне дослідження самооцінки в підлітковому віці 

35. Федорчук Олена Іванівна (науковий співробітник, Інститут психології імені 
Г. С. Костюка НАПН України) До проблеми сімейної соціалізації 
дошкільника  

36. Чайка Галина Василівна (к. психол. н., старший науковий співробітник, 
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України) Психологічна 
автономія і самостійність: спільні характеристики та відмінності 

37. Шевченко Альона Володимирівна (студент, Херсонський державний 
університет) Теоретичне аналізування взаємозв’язку соціальної 
бажаності та ціннісних орієнтацій в юнацькому віці 

 
 

Секція 3 
Дослідження соціально-психологічних процесів у групах 

 
Ведучі:  
Попович І. С., доктор психологічних наук, доцент, Херсонський 

державний університет; 
Моргун В. Ф., кандидат психологічних наук, професор, Полтавський 

національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка) 
 

1. Вовчик-Блакитна Олена Олександрівна (к. психол. н., старший науковий 
співробітник, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України), 
Гурлєва Тетяна Степанівна (к. психол. н., старший науковий співробітник, 
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України), Психологічні 
чинники формування та функціонування масової свідомості 

2. Волеваха Ірина Борисівна (к. психол. н, доцент, Національний університет 
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка), Фера Світлана 
Володимирівна (к. психол. н., Національний університет «Чернігівський 
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колегіум» імені Т. Г. Шевченка) Внутрішньоорганізаційні загрози 
психологічній безпеці працівників 

3. Діденко Галина Олексіївна (аспірант, Херсонський державний університет) 
Зміст компонентів стилю життя особистості 

4. Коваленко Марина Василівна (магістрант, Херсонський державний 
університет) Вплив типу темпераменту та акцентуацій характеру на 
переживання почуття самотності 

5. Крупник Ганна Анатоліївна (аспірант, Херсонський державний 
університет) Огляд сучасних закордонних досліджень у сімейній 
сиблінговій підсистемі 

6. Мойсеєнко Вікторія Василівна (аспірант, Херсонський державний 
університет) Особливості студентства як соціальної групи 

7. Моргун Володимир Федорович (к. психол. н., професор, Полтавський 
національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка) Методика 
ранжування мотивів кохання та корекція його ілюзій у закоханих 

8. Самкова Олеся Миколаївна (к. психол. н., старший викладач, Херсонський 
державний університет) Стереотипність у практичній діяльності 
психолога  

9. Ткач Ганна Олександрівна (магістр, Херсонський державний університет) 
Соціальний капітал особистості та групи як чинник соціально-
психологічного клімату 
 
 

Секція 4 
Особистість і спільнота в умовах військового конфлікту  

 
Ведучі:  
Шебанова В. І., доктор психологічних наук, доцент, Херсонський 

державний університет; 
Володарська Н. Д., кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України  
 

1. Богучарова Oлена Iванівна (д. психол. н., професор, Луганський державний 
університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка), Костенко Карина 
Олексіївна, Лусік Яна Віталіївна, Гавриленко Владислав (курсанти, 
Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка) 
Психологічний аналіз одного виду воєнного правопорушення в умовах 
особливого періоду  

2. Володарська Наталія Дмитрівна (к. психол. н., старший науковий 
співробітник, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України) 
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Форми та методи взаємодії особистості та спільноти в умовах 
військового конфлікту 

3. Гоцуляк Наталія Євгенівна (к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський 
національний університет імені Івана Огієнка); Славіна Наталія Сергіївна 
(к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет 
імені Івана Огієнка) Діагностика рівня вираженості симптомів 
посттравматичного стресового розладу в учасників ООС 

4. Коваль Геннадій Валерійович (аспірант, Запорізький національний 
університет) Емпірична модель дослідження спільності як соціально-
психологічного чинника волонтерської діяльності 

5. Малєєва Наталія Сергіївна (к. психол. н., Інститут соціальної та політичної 
психології НАПН України) Ресурси комунікативно-технологічного 
врегулювання соціальних конфліктів у соціальних інтернет-мережах 

6. Мирончак Катерина Володимирівна (к. психол. н., старший науковий 
співробітник, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України) 
Основні завдання соціально-психологічного супроводу особистості при 
переживанні втрати 

7. Нікітенко Ганна Олегівна (аспірант, Херсонський державний університет) 
Особливості мотиваційного компонента психологічної готовності 
військовослужбовців з різним досвідом служби 

8. Парфёнова Татьяна Вячеславовна (соискатель сектора психологии 
развивающего образования Национального института образования 
Министерства образования Республики Беларусь (г. Минск, Беларусь) 
Психологические особенности развития личности косвенных свидетелей 
террористического акта 

9.  Розіна Ірина Володимирівна (к. психол. н., доцент, Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського) 
Психологічні особливості супроводу процесу адаптації курсантів вищих 
військових навчальних закладів до виконання завдань у навчально-
бойових умовах 

10. Хутковська Емма Олександрівна (практичний психолог, Херсонський 
обласний госпіталь ветеранів війни) Психологічна допомога в умовах 
військового конфлікту та суспільних змін 

11. Чхаідзе Анна Олександрівна (к. психол. н., старший викладач, Херсонський 
державний університет) Психологічна стійкість та її місце у гібридній 
війні 
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Секція 5 
Психологічні технології розвитку ресурсів особистості в умовах 

суспільних трансформацій 
 

Ведучі:  
Тавровецька Н. І., кандидат психологічних наук, доцент, Херсонський 

державний університет; 
Волженцева І. В., доктор психологічних наук, професор, академік 

Української технологічної академії, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

 
1. Гуменюк Галина Вадимівна (к. психол. н., доцент, Інститут психології імені 

Г. С. Костюка НАПН України) Ціннісно-смисловий аспект професійного 
здоров’я 

2. Даукша Лилия Марьяновна (к. психол. н., доцент, Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы, Республика Беларусь), 
Опарина Мария Викторовна (студент, Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы, Республика Беларусь) О связи 
толерантности к неопределенности и стрессоустойчивости студентов 

3. Дементьєва Капітоліна Георгіївна (к. психол. н., доцент, Одеський 
національний університет імені І. І. Мечнікова) Посттравматический рост 
личности в рамках теории сохранения ресурсов Стивена Хобфолла 

4. Денискова Катерина Сергіївна (аспірант, Херсонський державний 
університет) Проблема духовного копінгу віруючих у психологічних 
дослідженнях 

5. Дерев’янко Світлана Петрівна (к. психол. н., доцент, Національний 
університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка), Кондратенко 
Олена Євгеніївна (магістр, Національний університет «Чернігівський 
колегіум» імені Т. Г. Шевченка) Зв’язок між рольовою віктимністю та 
емоційною креативністю осіб різного віку 

6. Жизномірська Оксана Ярославівна (к. психол. н., доцент, Тернопільський 
обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти) 
Ресурсна особистість педагога у вимірі освітніх змін 

7. Круглов Констянтин Олександрович (викладач, Приватний вищий 
навчальний заклад «Інститут психології і підприємництва», м. Київ) 
Самоефективність співробітників організації як чинник професійної 
продуктивності 

8. Куриця Денис Іванович (к. психол. н., Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка); Рудзевич Ірина Леонідівна (к психол. н., 
доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 
Огієнка) Особливості моделі професійного стресу 
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9. Панасенко Наталія Миколаївна (к. психол. н., старший науковий 
співробітник, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України), 
Поклад Ірина Миколаївна (к. психол. н., старший науковий співробітник, 
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України) Психологічна 
ресурсність особистості в умовах трансформації суспільства 

10. Панов Микита Сергійович (к. психол. н., доцент, Комунальний заклад 
вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» 
Запорізької обласної ради) Психологічні аспекти професійної реадаптації 
сучасної особистості 

11. Попович Ігор Степанович (д. психол. н., доцент, Херсонський державний 
університет), Носов Павло Сергійович (к. т. н., доцент, Херсонська державна 
морська академія) Теоретико-методологічні аспекти дослідження 
психічних станів особистості 

12. Савицька Ольга Вікторівна (к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський 
національний університет імені Івана Огієнка) Особливості мотивації, 
психічного стану та копінг-поведінки першокурсників з різними 
рівнями екзаменаційної тривожності 

13. Семко Лариса Петрівна (науковий співробітник, Інститут педагогіки НАПН 
України) Розвиток інформаційних компетенцій на уроках інформатики 

14. Сергет Ірина Вікторівна (магістр, Херсонський державний університет) 
Формування смислової сфери особистості в контексті онкологічного 
захворювання 

15. Сидоренко Ольга Борисівна (к. психол. н., доцент, Національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова), Федоренко Алла 
Федорівна (к. психол. н., доцент, Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова) Психотехнології розвитку соціально-
психологічної адаптованості студентів-психологів 

16. Ставицька Світлана Олексіївна (д. психол. н., професор, Національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова), Улько Наталія 
Миколаївна (аспірант, Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова) Питання психологічної корекції та реабілітації осіб, 
які перебувають в умовах суспільних змін; 

17. Танасійчук Олена Миколаївна (психолог, Миколаївський обласний 
клінічний госпіталь ветеранів війни) Психологічний аналіз суб’єктивних 
та об’єктивних показників емоційного вигорання медичних сестер 

18. Цілинко Ірина Олександрівна (к. психол. н., доцент, Херсонський 
державний університет) Діагностичні та терапевтичні можливості 
кататимно-імагінативної психотерапії 

19. Чиханцова Олена Анатоліївна (к. психол. н., доцент, Інститут психології 
імені Г. С. Костюка НАПН України), Сердюк Людмила Захарівна 
(д. психол. н., професор, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН 
України) Життєстійкість як фактор самодетермінації особистості 
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Секція 6 
Психологічне забезпечення інноваційних технологій в освіті 

 
Ведучі:  
Чудакова В. П., кандидат психологічних наук, доцент, Інститут 

педагогіки НАПН України; 
Казібекова В. Ф., кандидат психологічних наук, доцент, Херсонський 

державний університет. 
 

1. Завязкіна Наталія Володимирівна (к. психол. н., доцент, Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка,) Щодо питання 
гуманізації комплексної системи надання допомоги психічно хворим 
особам похилого віку 

2. Каленчук Валентина Олександрівна (магістр, Херсонський державний 
університет) Соціально-професійна затребуваність як 
міждисциплінарний феномен  

3. Купрєєва Ольга Іллівна (к. психол. н., доцент, Національний педагогічний 
університет імені М. П. Драгоманова) Життєстійкість як ресурс 
самореалізації особистості студентів 

4. Курбанов Ихтиёр Хикматович (преподаватель, Бухарский 
государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, 
Республика Узбекистан), Курбанова Гульноз Негтовна (к. пед. н., доцент, 
Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн 
Сино, Республика Узбекистан) Особенности профессиональной 
деятельности современного педагога в эпоху инноваций 

5. Литвиненко Ірина Сергіївна (к. психол. н., доцент, Миколаївський 
національний університет імені В. О. Сухомлинського) Ситуативні методи 
– засіб підвищення ефективності навчання студентів-психологів 

6. Літвінова Ольга Володимирівна (к. психол. н., доцент, Кременчуцький 
національний університет імені Михайла Остроградського) Використання 
технік арт-терапії в тренінгах командотворення 

7. Лю Янь (аспірант, Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського, м. Одеса) До проблеми роботи з 
психологічними бар’єрами в розвитку творчих здібностей у молодших 
підлітків  

8. Мельник Юрій Степанович (к. пед. н., старший науковий співробітник, 
Інститут педагогіки НАПН України) Комплексна педагогічна діагностика 
в процесі формування предметної компетентності з фізики учнів гімназії 

9. Митрофанова Світлана Сергіївна (аспірант, ПВНЗ «Університет сучасних 
знань», м. Київ) Семантичний диференціал як методика емпіричного 
дослідження професійної свідомості майбутніх психологів  



20 

10. Панферова Ирина Виталиевна (начальник отдела международного 
сотрудничества, Ташкентский государственный педагогический университет 
имени Низами) The psycholinguistic patterns of professionally-oriented 
education within innovative pedagogical approaches 

11. Томчани Людмила Вадимовна (старший преподаватель, Туринский 
политехнический университет в г. Ташкенте, Республика Узбекистан) 
Психологические аспекты использования инновационных технологий в 
образовании 

12. Хамраев Алижон Рузикулович (к. пед. н., доцент, Бухарский 
государственный университет, Республика Узбекистан) Качество и 
эффективность в проектировании творческой деятельности учащихся 

13. Хмизова Ольга Василівна (к. пед. н., доцент, Чорноморський національний 
університет імені Петра Могили, м. Миколаїв) Leadership Development and 
Learning English for Special Purposes 

14. Хотєнов Ігор Миколайович (аспірант, Херсонський державний університет) 
Особливості професійної підготовки майбутніх психологів до роботи з 
молодшими школярами, які пережили психотравмуючу ситуацію 

15. Юлдашева Машхура Музаффаровна (преподаватель, Бухарский 
Государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, 
Республика Узбекистан) Развитие толерантности на основе 
национальных традиций у студентов медико-педагогического 
направления. 

16. Яворська-Вєтрова Ірина Вікторівна (к. психол. н., старший науковий 
співробітник, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України) 
Психологічні технології розвитку самоставлення як ресурсу 
особистісного зростання 

17. Яцюк Анастасія Миколаївна (к. психол. н., доцент, Херсонський 
державний університет) Арт-терапія, як психологічний інструмент в 
роботі з дітьми різного віку 
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Другий робочий день 
 

27 вересня 2019 року (п'ятниця)  
 

10.00 – 13.00 – проведення майстер-класів: 5 навчальний корпус 
Херсонського державного університету – пров. Інженера Корсакова 

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

 

 
 

 
 

 
 

Майстер-класи: 
 
Бурлакова Ірина Анатоліївна – доктор психологічних наук доцент, 
професор кафедри практичної психології та соціальної роботи, 
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН 
України 
Інтегративна модель психічного здоров'я людини індустрії 4.0 
Напрям або підхід, у якому працює автор:  
Психологія здоров’я 
Мета: Ознайомити з авторською моделлю психічного здоров’я людини; 
підвищення позитивного емоційного стану; оптимізація адаптаційного 
інтелекту. Теоретична частина – сучасні підходи до формування психології 
здоров'я; представлення авторської моделі. 
Практична частина – вправи, ігри, конкурси. 
Кількість учасників: 20-15 осіб  
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Мирончак Катерина Володимирівна – кандидат психологічних наук, 
старший науковий співробітник, Інститут соціальної та політичної психології 
НАПН України 
Зустріч із тінню: налагодження діалогу із несвідомим 
 
Напрям або підхід, у якому працює автор:  
Юнгіанський психоаналітичний підхід 
Мета: Познайомитися із тіньовою частиною структури особистості, 
окреслити її потенційні зони і можливості інтеграції у загальний життєвий 
досвід особистості; розкрити термін «тінь» у юнгіанському підході; 
знайомство з власною тіньовою структурою, визначення основних її вимог; 
практики налагодження зв’язку з несвідомим; зростання творчого потенціалу 
особистості, розуміння трансцендентних аспектів свідомості. 
Кількість учасників: 15-20 осіб. 
 
Хутковська Емма Олександрівна – практичний психолог, Центр 
психосоціальної реабілітації, Херсонський обласний госпіталь ветеранів 
війни 
Психологічна корекція та реабілітація в умовах суспільних змін та 
військового конфлікту 
 
Напрям або підхід, у якому працює автор:  
Кататимно імагінативна глибинно орієнтована психотерапія (символдрама) 
Мета: розкриття поданої теми через знайомство з методом психотерапії 
Кількість учасників: 10-12 осіб 
 
Шебанова Віталія Ігорівна – доктор психологічних наук, доцент, професор 
кафедри практичної психології Херсонського державного університету 
Раз, два, три, чотири, п’ять…. Я тебе іду шукать…: соціально-
психологічна гра «Мафія» 
 
Напрям або підхід, в якому працює автор: 
Ігрова психотерапія 
Мета: Тренування стресостійкості, комунікабельності, вміння переконувати 
та адаптованості особистості до різних ролей. Розвиток та тренування 
психічних процесів: уваги, пам’яті, мислення, логіки та інтуїції. 
Кількість учасників: 10 осіб 
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Моргун Володимир Федорович 
кандидат психологічних наук професор, професор кафедри психології, 
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 
Долаємо ілюзії кохання: рольова гра з уявним перевтіленням у партнера. 
 
Напрямок або підхід, у якому працює автор:  
Структурована драма терапія. 
Мета: Ознайомлення з методикою ранжування мотивів кохання закоханих та 
корекція можливих ілюзій кохання; покращення самосвідомості у сфері 
мотивів кохання, краще пізнання мотивації кохання партнера, узгодження 
ієрархій мотивів закоханих. 
Структура заняття: Вступне слово щодо структури мотивів кохання. 
Учасники об’єднуються в пари, виконують методику ранжирування мотивів 
кохання (за себе і за партнера в уявній формі), будується зведена таблиця та 
графіки динаміки мотивів, виявляються великі розбіжності в ієрархіях 
реальних та уявних мотивів, які породжують ілюзії кохання, проводиться 
обговорення отриманих результатів із метою кращого взаєморозуміння 
партнерів та узгодження їх ієрархій мотивів кохання. 
Кількість учасників: Необмежена. 
 

 
14.00 – 15.00 – закриття конференції 

 
 
 

До нових зустрічей! 
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