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Всеукраїнської (із міжнародною участю) 
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5-6 жовтня 2017 р. 

 
До 100-річчя заснування Херсонського державного університету 

До 25-річчя підготовки фахівців спеціальності «Психологія» у ХДУ 

До 10-річчя створення кафедри загальної та соціальної психології в ХДУ 
 

 

 

 

Херсон – 2017



ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ: 

 
Стратонов В. М. – ректор Херсонського державного університету, доктор юридичних 

наук, професор, заслужений юрист України; 

Омельчук С. А. – проректор із наукової роботи Херсонського державного університету, 

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Української академії акмеології; 

Шапошникова І. В. – доктор соціологічних наук, професор, декан факультету 

психології, історії та соціології Херсонського державного університету; 

Блинова О. Є. – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та 

соціальної психології Херсонського державного університету; 

Васютинський В. О. – доктор психологічних наук, професор, головний науковий 

співробітник лабораторії психології мас та спільнот Інституту соціальної та політичної 

психології НАПН України; 

Ракицька А. В. – кандидат психологічних наук, доцент, декан факультету психології 

Гродненського державного університету імені Янки Купали (Республіка Білорусь); 

Коробка Л. М. – кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник, 

завідувач лабораторії психології мас та спільнот Інституту соціальної та політичної 

психології НАПН України; 

Даукша Л. М. – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри вікової та 

педагогічної психології Гродненського державного університету імені Янки Купали 

(Республіка Білорусь). 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

 
Голова оргкомітету: 

Блинова Олена Євгенівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

загальної та соціальної психології Херсонського державного університету. 

 

Члени оргкомітету: 

Александрова Ольга Григорівна – кандидат психологічних наук, доцент; 

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

загальної та соціальної психології Херсонського державного університету; 

Дудка Тетяна Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та 

соціальної психології Херсонського державного університету; 

Крупник Іван Романович – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 

загальної та соціальної психології Херсонського державного університету; 

Мойсеєнко Вікторія Василівна – старший лаборант кафедри загальної та соціальної 

психології Херсонського державного університету, аспірант;  

Одінцова Анастасія Миколаївна – кандидат психологічних наук, старший викладач 

кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету; 

Олейник Нарміна Оруджівна – кандидат психологічних наук, викладач кафедри 

загальної та соціальної психології Херсонського державного університету; 

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

загальної та соціальної психології Херсонського державного університету; 

Савченко Олена Вячеславівна – доктор психологічних наук, професор кафедри педагогіки 

та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана; 

Чиньона Інна Ігорівна – старший лаборант кафедри загальної та соціальної психології 

Херсонського державного університету, аспірант. 
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Місце проведення конференції: 

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

 

 

5 жовтня 2017 року 

 

8.00 – 10.00 – приїзд та поселення учасників конференції  

10.30 – 13.00 ‒ пленарне засідання 

(головний корпус Херсонського державного університету 

 вул. Університетська (вул. 40 років Жовтня), 27, конференц-зала, ауд. 256) 

13.00 – 14.00 ‒ кава-брейк 

(5-й навчальний корпус Херсонського державного університету 

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

14.00 – 16.00 ‒ проведення майстер-класів 

16.00 – 16.30 ‒ перерва 

16.30 – 18.00 ‒ робота круглого столу 

 

6 жовтня 2017 року 

 

8.30 – 10.00 – секційні засідання 

(5-й навчальний корпус Херсонського державного університету 

пров. Інженера Корсакова (пров. 40 років Жовтня), 47, 4-й поверх, ауд. 412) 

10.30 – 15.00 – екскурсійна програма 

15.00 – 16.00 – закриття конференції 

 

 

 

 

 

 

 

Контактна інформація 

 

 

Адреса: 

 

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

Херсонський державний університет (п’ятий корпус ХДУ), 

приміщення факультету психології, історії та соціології, ауд. 418 

Телефон для довідок: (0552) 32-67-91 
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Тематичні напрямки роботи конференції: 

 

 Соціальна компетентність та соціально-психологічна адаптованість 

особистості; 

 Психологічні аспекти соціалізації особистості в онтогенезі; 

 Соціокультурні та етнічні особливості становлення та розвитку 

особистості; 

 Психологічні чинники формування та функціонування масової свідомості; 

 Психологія соціальної мобільності: міграційні процеси у сучасному світі; 

 Особистість в малих групах: соціально-психологічні процеси; 

 Особистість і спільнота в умовах воєнного конфлікту; 

 Психолого-економічні аспекти розвитку особистості і суспільства. 

 

 

Мета конференції – обговорення проблем сучасної соціальної ситуації 

особистісного та суспільного розвитку з метою вироблення рекомендацій та 

реалізації комплексного наукового підходу щодо підвищення соціально-

адаптаційних можливостей особистості; 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. 

Програма конференції передбачає пленарне та секційні засідання, 

презентацію авторських шкіл, відкриті лекції провідних науковців, навчальні 

семінари, творчі майстерні, майстер-класи, роботу круглих столів. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

5 жовтня 2017 року 

Головний корпус Херсонського державного університету – 

вул. Університетська (вул. 40 років Жовтня), 27, ауд. 256 

 

Вступне слово: 

 

Стратонов Василь Миколайович – ректор Херсонського державного 

університету, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України. 

 

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. 

 

Доповіді: 

 

Васютинський Вадим Олександрович – доктор психологічних наук, 

професор, головний науковий співробітник лабораторії психології мас та 

спільнот Інституту соціальної та політичної психології Національної 

академії педагогічних наук України 

«Особистісна зарадність / безпорадність як чинник адаптації особи до 

умов воєнного конфлікту» 

 

Блинова Олена Євгенівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач 

кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного 

університету 

«Соціально-психологічна адаптація внутрішньо переміщених осіб» 

 

Хомуленко Тамара Борисівна – доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри практичної психології Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

«Структурно-функціональна модель тілесного Я: культурно-історичний 

підхід» 
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Засєкіна Лариса Володимирівна – доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри загальної та соціальної психології Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки 

«Застосування технік когнітивно-поведінкової терапії (КПТ) щодо інтеграції 

травматичної пам’яті з наслідками психотравматичного досвіду» 

 

Коробка Лариса Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент, 

завідувач лабораторії психології мас та спільнот Інституту соціальної та 

політичної психології Національної академії педагогічних наук України 

«Активізація зусиль педагогічної спільноти з підвищення адаптивності 

громадян до наслідків воєнного конфлікту» 

 

Моргун Володимир Федорович – кандидат психологічних наук, професор, 

професор кафедри психології Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

«Багатовимірність міждисциплінарних та психологічних парадоксів 

соціокультурної ідентифікації особистості в координатах «центр – 

провінція»  

 

Кононенко Оксана Іванівна – доктор психологічних наук, доцент кафедри 

диференціальної і спеціальної психології Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова  

«Психологічна природа фаббінгу» 

 

Жидко Максим Євгенович – кандидат психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри психології Національного аерокосмічного університету імені 

М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»  

«Психотерапия повседневностью: простые маленькие конкретные шаги 

для достижения большой цели» 

 

Кікінежді Оксана Михайлівна – доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри психології Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка, провідний науковий співробітник, 

директор науково-дослідного Центру з проблем ґендерної освіти та виховання 

учнівської та студентської молоді НАПН України – ТНПУ ім. В. Гнатюка 

«Соціокультурні та психологічні особливості становлення еґалітарної 

особистості: методологія дослідження» 

 

Кузікова Світлана Борисівна – доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри психології Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка 

«Саморозвиток як ключовий ресурс в життєвій кризі особистості» 
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Ложкін Георгій Володимирович – доктор психологічних наук, професор, 

професор кафедри психології та педагогіки Національного технічного універ- 

ситету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  

«Професійні деструкції в педагогічній кар’єрі» 

 

Олефир Валерій Олександрович – доктор психологічних наук, доцент, 

кафедра загальної психології, Харківський національний унівеситет  

імені В. Н. Каразина 

«Інтелектуальний потенціал як ресурс саморегуляції суб’єкта» 

 

Орап Марина Олегівна – доктор психологічних наук, доцент, професор 

кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка  

«Особливості розвитку соціального інтелекту дітей молодшого  

шкільного віку» 

 

Плохих Віктор Володимирович – доктор психологічних наук, професор, 

професор кафедри психології розвитку та соціальних комунікацій 

Південноукраїнського національного педагогічного університету імені 

К. Д. Ушинського 

«Противоречия социального взаимодействия на современном этапе 

развития искусственной реальности» 

 

Савченко Олена Вячеславівна – доктор психологічних наук, професор 

кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана  

«Адаптивний потенціал як основа соціально-психологічної адаптованості 

особистості» 

 

Ставицька Світлана Олексіївна – доктор психологічних наук, професор, 

завідувачка кафедри загальної і соціальної психології та психотерапії 

факультету психології Національного педагогічного університету імені  

М. П. Драгоманова 

«Психологічні особливості становлення духовної самосвідомості в процесі 

онтогенетичного розвитку» 

 

Шебанова Віталія Ігорівна – доктор психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри практичної психології Херсонського державного університету 

«Здоров’язбережувальна компетентність щодо харчової поведінки – 

індивідуальний ресурс особистості» 
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МАЙСТЕР-КЛАСИ: 

 

1. Засєкіна Лариса Володимирівна – доктор психологічних наук, 

професор, завідувач кафедри загальної та соціальної психології 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

Застосування технік когнітивно-поведінкової терапії (КПТ) щодо 

інтеграції травматичної пам’яті з наслідками психотравматичного досвіду 

ауд. 412 

Анотація 
На майстер-класі буде представлено комплексний травмо-фокусований 

когнітивно-поведінковий метод роботи із травматичною пам’яттю та 
ПТСР. Представлятимуться КПТ техніки для роботи із психічною травмою 
особи на трьох основних етапах психотерапії: стабілізації психічного стану, 
інтеграції травматичної пам’яті в автобіографічний досвід особи, а також 
конструювання майбутнього життя. Окрему увагу майстер-класу буде 
присвячено специфіці роботи із травматичною пам’яттю дітей та підлітків, 
а також рекомендаціям для родини і педагогам щодо проживання спільного 
травматичного досвіду. 

 
2. Хомуленко Тамара Борисівна – доктор психологічних наук, 

професор, завідувач кафедри практичної психології Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

Психотехнології внутрішнього діалогу з тілесним Я 
ауд. 414 

Анотація 
В майстер-класі запропоновано презентацію авторської методики 

ПАВА (персоніфікація – асоціації – візуалізація – аналогізація). Методика 
містить систему психотехнік актуалізації внутрішнього діалогу з тілесним Я 
на засадах культурно-історичного підходу. 

 
3. Жидко Максим Евгеньевич – кандидат психологических наук, 

доцент, доцент кафедры психологии Национального аэрокосмического 
университета им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» 

Психотерапия повседневностью: простые маленькие конкретные 
шаги для достижения большой цели 

ауд. 405 

Аннотация 
Распространенный как среди обывателей, так и части 

профессионального сообщества, стереотип о психотерапии состоит в том, 
что это долгая сложная вербальная практика, свершающаяся в кабинете при 
помощи профессионала, с зачастую неопределенным результатом. Если для 
клиентов с глубинными расстройствами это относительно верно, для 
большинства распространенных запросов совсем не обязательно. Мало того, 
подобная установка губительна, так как формирует разновидность 
созависимых отношений, в которых клиент обретает невротический 
компромисс со своей проблемой. 
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В мастер-классе кандидата психологических наук, доцента, психолога-
психотерапевта с двадцатилетним стажем, члена единого профессионального 
реестра психотерапевтов Европы Максима Жидко будет показан ряд простых 
диагностических и терапевтических техник и приемов («домашних заданий»), 
позволяющих переместить основную работу из кабинета психотерапевта в 
обыденную жизнь клиента. Грамотный тайм-менеджмент, позволяющий 
отдыхать необходимое количество часов и чередовать разные виды 
активности, умение формулировать и соблюдать «контракты» с другими 
людьми, разнообразный секс, физические нагрузки, развитие эмоционального 
интеллекта, тренировка внимания и воли, использование во взаимоотношениях 
разных «языков», осознанное управление финансами, чтение «правильной» 
литературы и просмотр тематических фильмов, медитации, написание 
рефлексивных текстов – ежедневные несложные шаги, обладающие мощным 
психотерапевтическим потенциалом. Ведущий поделится опытом их 
применения в работе с наркозависимыми, жертвами насилия, тяжелобольными 
и терминальными пациентами и т.д. Будут подняты вопросы того, насколько и 
каким образом можно помочь низкомотивированным и сопротивляющимся 
клиентам. 

 

4. Кузікова Світлана Борисівна – доктор психологічних наук, 

професор, завідувач кафедри психології Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка 

Психологічний супровід саморозвитку особистості у віковій 

психокорекції 

ауд. 415 

Анотація 

У воркшопі буде представлено авторський підхід «Вікова 

психокорекція». Подається цілісна система навчання прийомам і технікам 

самокорекції, саморозвитку осіб різного віку. Учасники обмінюються власним 

досвідом зарадної поведінки, саморегуляції психоемоційних станів, 

опрацювання життєвих травм і криз на користь особистісного зростання та 

посилення самості. 

 

5. Губеладзе Ірина Гурамівна – кандидат психологічних наук, 

старший науковий співробітник лабораторії психології мас та спільнот 

Інституту соціальної та політичної психології НАПН України 

Анатомія родинних взаємин в умовах війни: ключ до порозуміння 

(робота з метафоричними асоціативними картами (МАК) 

ауд. 401 

Анотація 

На майстер-класі за допомогою МАК шукатимемо усвідомлювані і 

неусвідомлювані причини конфліктів у родині на фоні політико-ідеологічних 

непорозумінь. Розберемо чому, як і навіщо ці непорозуміння виникають. Що 

ми в таких ситуаціях відчуваємо і як діємо? Що отримуємо і що втрачаємо? І 

обов’язково знайдемо ресурси для налагодження взаємин у родині.  

Кожен учасник працюватиме зі своєю індивідуальною історією. 
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6. Моргун Володимир Федорович – кандидат психологічних наук, 

професор, професор кафедри психології Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Психотехнічна допомога в екзистенційних виборах особистості: 

стилю, справи та супутника життя 

ауд. 409 

Анотація 

Майстер-клас професора Моргуна В. Ф. передбачає опанування в ході 

«клінічної бесіди» з учасниками ділової гри трьома авторськими методиками 

психодіагностики клієнта («Багатовимірний опитувальник реального, 

бажаного і фантастичного бюджетів часу людини», «Методика 

багатовимірного аналізу досягнень оптанта, що обирає професію», 

«Багатовимірний опитувальник мотивації кохання»). Вказані методики 

спираються на багатовимірну теорію особистості та збагачують арсенал 

засобів консультанта для дієвої допомоги клієнту в психологічній практиці. 

 

 

Круглий стіл: 

 

Ведуча: Савченко Олена Вячеславівна – доктор психологічних наук, 

доцент, професор кафедри педагогіки та психології Київського національного 

економічного університету імені Вадима Гетьмана 

Перехрестя внутрішнього та зовнішнього світів особистості: 

теоретичні та практичні аспекти дослідження 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

Секція 1 

 

СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА 

АДАПТОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ 

 

 

 

Керівники секції: 

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. Блинова О. Є. (Херсонський державний університет, завідувач 

кафедри загальної та соціальної психології) 

«Соціально-психологічна адаптація внутрішньо переміщених осіб» 

 

2. Братчікова Ю. К. (Дніпропетровський гуманітарний університет, 

магістрант); 

Пріснякова Л. М. (Дніпропетровський гуманітарний університет, професор 

кафедри психології);  

Сергієні О. В. (Дніпропетровський гуманітарний університет, професор); 

Шевяков О. В. (Дніпропетровський гуманітарний університет, завідувач 

кафедри) 

«Гендерні особливості стресостійкості особистості» 

 

3. Васютинський В. О. (Інститут соціальної та політичної психології 

НАПН України, головний науковий співробітник) 

«Особистісна зарадність / безпорадність як чинник адаптації особи  

до умов воєнного конфлікту» 

 

4. Вінков В. Ю. (Інститут соціальної та політичної психології НАПН 

України, молодший науковий співробітник) 

«Роль життєстійкості в сприйманні молоддю наслідків воєнного 

конфлікту і можливих шляхів його розв’язання» 
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5. Волянюк Н. Ю. (Национальный технический университет Украины 

«КПИ имени Игоря Сикорского», заведующая кафедрой психологии и 

педагогики) 

«Психологические предпосылки профессионального долголетия 

субъекта деятельности» 

 

6. Дворник М. С. (Інститут соціальної та політичної психології НАПН 

України, старший науковий співробітник) 

«Потенціал мобільних додатків у психореабілітації особистості» 

 

7. Дудка Т. М. (Херсонський державний університет, доцент кафедри 

загальної та соціальної психології) 

«Аналіз проблеми соціально-психологічної адаптації» 

 

8. Жарикова С. Б. (Национальный аэрокосмический университет 

им. Н. Е. Жуковского «ХАИ», доцент кафедры психологии) 

«Психологическая культура как фактор развития психологического 

здоровья личности» 

 

9. Засєкіна Л. В. (Східноєвропейський національний університет 

імені Лесі Українки, завідувач кафедри загальної та соціальної психології); 

Коць Є. М. (Східноєвропейський національний університет імені Лесі 

Українки, аспірант) 

«Вплив ранніх дисфункційних схем на прояв соціальної тривожності 

особистості» 

 

10. Ложкин Г. В. (Национальный технический университет Украины 

«КПИ имени Игоря Сикорского», профессор кафедры психологии  

и педагогики) 

«Профессиональные деструкции в педагогической карьере» 

 

11. Карнелович М. М. (УО «Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы», доцент кафедры общей и социальной психологии);  

Сапего А. Н. (УО «Гродненский государственный университет имени  

Янки Купалы», магистрант); 

Сафиулина Е. В. (УО «Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы», магистрант) 

«Формирование социально-психологической компетентности студента 

в поликультурной образовательной среде ВУЗа» 

 

12. Ковальова О. А. (Інститут обдарованої дитини НАПН України, 

науковий співробітник) 

«Експериментальна перевірка сформованості соціально-комуніка- 

тивної компетентності вчителів» 
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13. Копилова С. В. (Херсонський державний університет, доцент 

кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології) 

«Творчий потенціал особистості як результативно-цільова основа 

професійної підготовки магістрів» 

 

14.  Костюченко Е. В. (Учреждение образования «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы», доцент кафедры общей  

и социальной психологии) 

«Жизнестойкость медицинских работников» 

 

15. Кузнєцова О. В. (Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К.Д. Ушинського, доцент кафедри загальної та 

диференціальної психології) 

«Співвідношення спрямованості інноваційності особистості та 

соціально-психологічної адаптованості» 

 

16. Литвиненко О. Д. (Одеський національний університет імені 

І. І. Мечникова, доцент) 

«Особливості факторної моделі потенціалу особистості» 

 

17. Лушина Т. А. (Национальный аэрокосмический университет 

им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» (ХАИ), аспирант)  

«Структурные и функциональные особенности мировоззрения 

студентов современного технического университета» 

 

18. Мяленко В. В. (Інститут соціальної та політичної психології НАПН 

України, старший науковий співробітник) 

«Психологічні стратегії адаптації сучасних українців до умов і 

наслідків воєнного конфлікту в процесі опрацювання травматичного 

досвіду» 

 

19. Олефир В. А. (Харьковский национальный университет имени 

В. Н. Каразина, доцент кафедры общей психологии) 

«Интеллектуальный потенциал как ресурс саморегуляции субъекта» 

 

20. Плохих В. В. (Южноукраинский национальный педагогический 

университет имени К. Д. Ушинского, профессор кафедры психологии 

развития и социальных коммуникаций) 

«Противоречия социального взаимодействия на современном этапе 

развития искусственной реальности» 

 

21. Савченко О. В. (Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана, професор кафедри педагогіки та психології) 

«Адаптивний потенціал як основа соціально-психологічної 

адаптованості особистості» 
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22. Улько Н. М. (Національний педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова, аспірант) 

«Віднайдення сенсу життя та здійснення вчинку як спосіб подолання 

емоційних травм» 

 

23. Учаева Н. Н. (Государственное учреждение образования «Гимназия  

№ 1 г. Солигорска», Беларусь, социальный педагог) 

«Волонтерство как путь формирования социальной компетенции» 

 

24. Цілинко І. О. (Херсонський державний університет, доцент кафедри 

практичної психології) 

«Психологічні особливості саморегуляції емоційної сфери особистості» 

 

25. Чепурна Г. Л. (Чернігівський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, завідувач кафедри психології)  

«Перфекціоністська самопрезентація жінок: віковий аспект» 

 

26. Чернего Т. А. (Академия последипломного образования г. Минска, 

Беларусь, аспирант) 

«Психологические детерминанты социальной компетенции в семьях, 

воспитывающих детей с аутистическими нарушениями» 

 

27. Чміль Н. С. (Східноєвропейський національний університет імені  

Лесі Українки, молодший науковий співробітник) 

«Соціальна спрямованість професії священнослужителя» 

 

28. Чхаідзе А. О. (Херсонський державний університет, викладач кафедри 

практичної психології) 

«Особистісні ресурси як ресурси копінгу важких життєвих обставин» 

 

29. Шебанова В. І. (Херсонський державний університет, доцент кафедри 

практичної психології) 

«Здоров’язбережувальна компетентність щодо харчової поведінки – 

індивідуальний ресурс особистості» 
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Секція 2 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 

ОСОБИСТОСТІ В ОНТОГЕНЕЗІ 

 

 

 

Керівники секції: 

Бабатіна С. І., 

кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри загальної та соціальної психології 

Херсонського державного університету; 

Карнелович М. М., 

кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри загальної та соціальної психології 

Гродненського державного університету імені Янки Купали 

(Республіка Білорусь) 

 

 

 

1. Агаркова А. І. (Класичний приватний університет, аспірантка 

кафедри практичної психології) 

«Взаємозв’язок особливостей розвитку соціального «Я» і схильності  

до суїциду студентської молоді: основні показники» 

 

2. Акімова Н. В. (Кропивницький інститут державного та муніци- 

пального управління, доцент кафедри соціальної роботи) 

«Функції свідомості: проблема класифікації» 

 

3. Бабатіна С. І. (Херсонський державний університет, доцент кафедри 

загальної та соціальної психології) 

«Аналіз психологічної структури темпоральності у студентів першого 

та п’ятого курсів» 

 

4. Базика Є. Л. (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку 

людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна», доцент) 

«Професійна соціалізація особистості пізнього зрілого віку в контексті 

євроінтеграційних процесів: психологічний аспект» 

 

5. Белошистая А. В. (Мурманский государственный Арктический 

университет, профессор) 

«Социальная ситуация развития: динамика изменения роли  

от Л.С. Выготского до наших дней» 
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6. Бовт Д. В. (Одесский национальный университет имени 

И. И. Мечникова, магистрант) 

«Психологические защиты и копинг-стратегии в динамике 

личностного роста» 

 

7. Буганова В. Н. (Одесский национальный университет имени 

И. И. Мечникова, доцент кафедры общей психологии и психологии развития 

личности) 

«Временные закономерности социального взаимодействия» 

 

8. Делова Л. А. (Адыгейский республиканский институт гуманитарных 

исследований имени Т. М. Керашева, ведущий научный сотрудник)  

«Особенности этнической идентификации личности в поликультурном 

регионе» 

 

9. Жидко М. Е. (Национальный аэрокосмический университет 

им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт», доцент)  

«Психотерапия повседневностью: простые маленькие конкретные 

шаги для достижения большой цели» 

 

10. Ільницька І. А. (Херсонський державний університет, аспірант)  

«Життєстійкість та саморегуляція як особистісні конструкти 

регулятивної сфери особистості» 

 

11. Кириленко В. Г. (Київський національний лінгвістичний університет, 

доцент) 

«Організація психологічного супровіду особистісного розвитку  

в зрілому віці» 

 

12. Коломойчук Д. В. (Кременчуцький національний університет імені 

М. Остроградського, магістр); 

Літвінова О. В. (Кременчуцький національний університет імені  

М. Остроградського, доцент кафедри психології, педагогіки та філософії) 

«Особливості стилів сімейного виховання та їх вплив на формування 

особистості» 

 

13. Кононенко А. О. (Одеський національний університет імені  

І. І. Мечникова, професор кафедри іноземних мов природничих факультетів); 

Кононенко О. І. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 

доцент кафедри диференціальної і спеціальної психології) 

«Психологічна природа фаббінгу» 
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14. Крупник І. Р. (Херсонський державний університет, старший 

викладач); 

Постоялкін С. В. (Сокирницька ЗОШ І-ІІІ ст., практичний психолог  

вищої категорії) 

«Образ майбутньої родини у дітей, що виховуються поза родиною» 

 

15. Кузікова С. Б. (Сумський державний педагогічний університет  

імені А. С. Макаренка, завідувач кафедри психології) 

«Саморозвиток як ключовий ресурс в життєвій кризі особистості» 

 

16. Кучеровська Н. О. (Київський національний лінгвістичний 

університет, доцент кафедри психології і педагогіки) 

«Формування нервово-психічного та особистісного статусу в ранньому 

дитинстві» 

 

17. Літвінова О.В. (Кременчуцький національний університет імені 

М. Остроградського, доцент кафедри психології, педагогіки та філософії); 

Мойса Г. В. (Кременчуцький національний університет імені 

М. Остроградського) 

«Психологічний супровід старшокласників в процесі розвитку 

професійної спрямованості» 

 

18. Майструк В. М. (Східноєвропейський національний університет імені 

Лесі Українки, аспірант) 

«Психологічне та соціальне благополуччя як основа здоров’я 

особистості» 

 

19. Мелоян А. Э. (Донбасский государственный педагогический 

университет, заведующая кафедрой прикладной психологии) 

«Детско-родительские отношения как фактор развития эмпатии  

у младших школьников» 

 

20. Місенг Д. В. (Інститут соціальної та політичної психології НАПН 

України, аспірант) 

«Механізми впливу ціннісних орієнтацій на стиль життя особистості» 

 

21. Моргун В. Ф. (Полтавський національний педагогічний університет 

імені В. Г. Короленка, професор) 

«Багатовимірність міждисциплінарних та психологічних парадоксів 

соціокультурної ідентифікації особистості в координатах «центр – 

провінція» 

 

22. Наконечна М. М. (Ніжинський державний університет імені Миколи 

Гоголя, доцент кафедри загальної та практичної психології) 

«Інтерсуб’єктна взаємодія як механізм розвитку» 
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23. Олейник Н. О. (Херсонський державний університет, викладач 

кафедри загальної та соціальної психології) 

«Основні критерії класифікації типів самотності» 

 

24. Орап М. О. (Тернопільський національний педагогічний університет 

імені Володимира Гнатюка, професор кафедри психології) 

«Особливості розвитку соціального інтелекту дітей молодшого 

шкільного віку» 

 

25. Петрик О. В. (Східноєвропейський національний університет  

імені Лесі Українки, аспірант) 

«Дослідження соціальних аксіом як складової соціального інтелекту 

журналістів» 

 

26. Позднишев Є. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана», доцент) 

«Особливості використання психотехнологій формування та 

підтримки іміджу спортсменів в умовах глобалізації» 

 

27. Ставицька С. О. (Національний педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова, факультет психології, завідувачка кафедри загальної  

і соціальної психології та психотерапії) 

«Психологічні особливості становлення духовної самосвідомості  

в процесі онтогенетичного розвитку» 

 

28. Ставицький Г. А. (Київський національний університет імені  

Тараса Шевченка, асистент кафедри соціальної психології) 

«Основні теоретичні підходи до розуміння процесів розвитку етнічної 

самосвідомості особистості» 

 

29. Таточенко С. А. (Херсонський державний університет, аспірант) 

«Особистісний конструкт як смислова система суб’єктивного досвіду 

індивіда» 

 

30. Устінова М. В. (Киїівський національний університет імені Тараса 

Шевченка, аспірант) 

«Нейропсихологічний підхід до корекції розладів зі спектру аутизму  

у дітей» 

 

31. Хомуленко Т. Б. (ХНПУ імені Г.С. Сковороди, завідувач кафедри 

практичної психології) 

«Структурно-функціональна модель тілесного Я: культурно-

історичний підхід» 
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32. Чиньона І. І. (Херсонський державний університет, аспірант)  

«Ефективність тренінгового впливу на розвиток соціального інтелекту 

студентів» 

 

33. Шусть В. В. (Інститут соціальної та політичної психології  

НАПН України, докторант лабораторії психології мас та спільнот) 

«Вплив «порядку денного» українських ЗМІ на формування 

політичних цінностей молоді» 

 

34. Янчий А. И. (Учреждение образования «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы», доцент кафедры возрастной  

и педагогической психологии); 

Адасько А. И. (Учреждение образования «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы», магистрант) 

«Содержательные характеристики образа-Я подростков и юношей  

с разными тенденциями мотивации достижения» 
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Секція 3 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ 

ПРОЦЕСІВ У ГРУПАХ 

 

 

 

Керівники секції: 

Васютинський В. О., 

доктор психологічних наук, професор, 

головний науковий співробітник лабораторії психології мас та спільнот 

Інституту соціальної та політичної психології НАПН України 

Крупник І. Р., 

кандидат психологічних наук, 

старший викладач кафедри загальної та соціальної психології 

Херсонського державного університету 

 

 

 

1.  Бовт Т. В. (Одеський національний університет імені І. І .Мечникова, 

магістрант) 

«Особливості переживання криз у осіб, що виховувалися в умовах 

сімейної депривації» 

 

2. Губеладзе І. Г. (Інститут соціальної та політичної психології НАПН 

України, старший науковий співробітник) 

«Анатомія родинних взаємин в умовах війни: ключ до порозуміння» 

(практика роботи з МАК) 

 

3. Дишкант О. В. (Український науково-дослідний інститут цивільного 

захисту) 

«Особливості ресоціалізації військовослужбовців після участі в АТО» 

 

4.  Завязкіна Н. В. (Київський національний університет імені  

Тараса Шевченко, доцент) 

«Правовий статус осіб з психічними розладами в контексті соціально-

економічних змін» 

 

5.  Кіт В. О. (Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка, аспірант) 

«Робота психолога з родинами військовослужбовців – учасниками 

бойових дій» 

 



 21 

6. Коробка Л. М. (Інститут соціальної та політичної психології НАПН 

України, завідувач лабораторії психології мас і спільнот) 

«Активізація зусиль педагогічної спільноти з підвищення адаптивності 

громадян до наслідків воєнного конфлікту» 

 

7. Матієнко-Купріянов В. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана», старший викладач)  

«Тринитарная сущность возникновения и функционирования научной 

школы» 

 

8. Митрофанова О. Г. (УО «Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы, доцент кафедры общей и социальной психологии 

факультета психологии) 

«Содержательно-динамические характеристики этнических 

стереотипов белорусских и туркменских студентов о культуре 

Туркменистана» 

 

9. Мойсеєнко В. В. (Херсонський державний університет, аспірант)  

«Основні характеристики статусної поведінки» 

 

10.  Одінцова А. М. (Херсонський державний університет, старший 

викладач) 

«Специфіка конфліктів в організації та у сфері управління» 

 

11.  Попович І. С. (Херсонський державний університет, доцент кафедри 

загальної та соціальної психології) 

«До проблеми типології соціальних очікувань особистості» 

 

12.  Хасанова Т. Р. (Київський національний лінгвістичний університет, 

аспірант) 

«Особливості прокрастинації як фактору впливу на самодетермінацію 

сучасної молоді» 

 

13.  Чиханцова О. А. (Інститут психології НАПН України, старший 

науковий співробітник) 

«Соціокультурне середовище як чинник розвитку життєстійкості 

особистості» 

 

 
До нових зустрічей! 
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