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ОРГКОМІТЕТ 

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

із галузі «Загальна та соціальна психологія» 

 

Шапошникова Ірина Василівна − голова організаційного комітету, 

деканеса факультету психології, історії та соціології Херсонського 

державного університету. 

Швець Тетяна Михайлівна – заступниця декана факультету 

психології, історії та соціології з організаційно-виховної роботи та 

працевлаштування Херсонського державного університету. 

 

 

Члени оргкомітету:  

 

1. Варпахович Анжеліка Анатоліївна – голова профспілкового комітету 

студентів факультету психології, історії та соціології Херсонського 

державного університету. 

2. Вінник Максим Олександрович – проректор з фінансово-

господарської та науково-педагогічної роботи Херсонського 

державного університету. 

3. Доманчук Дар’я Сергіївна – фахівчиня із соціальної роботи, 

керівниця сектору соціальної інклюзії соціально-психологічної служби 

Херсонського державного університету. 

4. Зубач Валерія Сергіївна – голова студентського Наукового 

товариства факультету психології, історії та соціології Херсонського 

державного університету. 

5. Кушнір Наталія Олександрівна – проректорка з інноваційної, 

міжнародної, інвестиційної діяльності та науково-педагогічної роботи 

Херсонського державного університету. 

6. Мазуркевич Наталія Миколаївна – фахівчиня І категорії кафедри 

психології Херсонського державного університету. 

7. Марквас Катерина Федорівна – диспетчерка факультету психології, 

історії та соціології Херсонського державного університету. 

8. Новікова Катерина Сергіївна – голова студентської ради факультету 

психології, історії та соціології Херсонського державного 

університету. 

9. Юріна Юлія Миколаївна – керівниця відділу по роботі з 

обдарованою молоддю Херсонського державного університету. 
                                                                        

 

 

 

 

 

 

 



Склад галузевої конкурсної комісії 

IІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  

із галузі «Загальна та соціальна психологія»   

 

Омельчук Сергій Аркадійович – голова галузевої конкурсної комісії, 

перший проректор Херсонського державного університету, доктор педагогічних 

наук. 

Тавровецька Наталія Іванівна – заступниця голови галузевої 

конкурсної комісії, доцентка кафедри психології Херсонського державного 

університету, кандидатка психологічних наук. 

Самкова Олеся Миколаївна – секретарка галузевої конкурсної комісії, 
доцентка кафедри психології Херсонського державного університету, 

кандидатка психологічних наук. 

 

Члени галузевої конкурсної комісії:  

1. Бабатіна Світлана Іванівна – доцентка кафедри психології 

Херсонського державного університету, кандидатка психологічних наук. 

2. Горбань Галина Олександрівна – професорка кафедри психології 

Запорізького національного університету, докторка психологічних наук. 

3. Дроздов Олександр Юрійович – завідувач кафедри загальної, вікової та 

соціальної психології Національного університету «Чернігівський 

колегіум» ім. Т.Г. Шевченка, доктор психологічних наук. 

4. Казібекова Вікторія Федорівна – доцентка кафедри психології 

Херсонського державного університету, кандидатка психологічних наук. 

5. Карсканова Світлана Вікторівна – старша викладачка кафедри 

спеціальної освіти Миколаївського національного університету імені 

В.О. Сухомлинського, кандидатка психологічних наук. 

6. Ковальчук Зоряна Ярославівна – заступниця декана факультету 

психології Львівського державного університету внутрішніх справ, 

професорка кафедри психології, докторка психологічних наук. 

7. Лукомська Світлана Олексіївна – старша наукова співробітниця 

лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України, кандидатка психологічних наук 

8. Мирончак Катерина Володимирівна – старша наукова співробітниця 

лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та 

політичної психології НАПН України, кандидатка психологічних наук. 

9. Мойсеєнко Вікторія Василівна – асистентка кафедри психології 

Херсонського державного університету, докторка філософії спеціальності 

053 Психологія. 

10. Шандрук Сергій Костянтинович – начальник відділу моніторингу 

якості освіти та методичної роботи Західноукраїнського національного 

університету, професор кафедри психології та соціальної роботи, доктор 

психологічних наук.  

11. Шебанова Віталія Ігорівна – професорка кафедри психології 

Херсонського державного університету, докторка психологічних наук. 

 
 



Склад апеляційної комісії 

IІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

із галузі «Загальна та соціальна психологія»   

 

      

 

Дворник Марина Сергіївна – голова апеляційної комісії, 

завідувачка лабораторії соціальної психології особистості Інституту 

соціальної та політичної психології НАПН України, кандидатка 

психологічних наук. 

 

Ревенко Світлана Павлівна – членкиня апеляційної комісії, 

провідна фахівчиня соціально-психологічної служби Херсонського 

державного університету, кандидатка психологічних наук. 

 

Соцька Марія Володимирівна – членкиня апеляційної комісії, 

практична психологиня відділу виховної роботи Херсонської державної 

морської академії, практична психологиня вищої категорії, практична 

психологиня-методистка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК РОБОТИ ПІДСУМКОВОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ  

IІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

 із галузі «Загальна та соціальна психологія»   

 

15 квітня 2021 року (четвер) 

10.00-11.00 відкриття конференції: 

- привітальне слово ректора Херсонського державного 

університету Співаковського Олександра Володимировича; 

- привітальне слово першого проректора Херсонського 

державного університету, голови галузевої конкурсної комісії 

Омельчука Сергія Аркадійовича; 

- привітальне слово деканеси факультету психології, історії та 

соціології Херсонського державного університету, голови 

організаційного комітету Шапошникової Ірини Василівни 

Інтернет-конференція через застосунок Zoom: 

(Ідентифікатор 502 984 7843 Код доступу 418) 

11.30-15.00 - презентація та захист наукових робіт за секціями у інтернет-

конференції через застосунок Zoom; 

16.00-17.00 - робота галузевої та організаційної комісії з підбиття підсумків 

захисту наукових робіт; 

Після 

засідання 

Галузевої 

конкурсної 

комісії 

- висвітлення протоколу захисту наукових робіт на сайті ХДУ 

 

 

16 квітня 2021 року (п’ятниця) 

 

11.00 -12.00 

 

- виступ голів секційних засідань;  

- оголошення результатів та ступенів дипломів учасників 

конференції; 

- закриття підсумкової науково-практичної конференції  

ІІ туру Усеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт із галузі «Загальна та соціальна психологія»   

Інтернет-конференція через застосунок Zoom: 

(Ідентифікатор 502 984 7843 Код доступу 418) 

 



Секція 1  

(Ідентифікатор 502 984 7843 Код доступу 418) 

 

Керівниця секції: Шебанова В.І. – професорка кафедри психології 

Херсонського державного університету, докторка психологічних наук.  

 

Члени галузевої конкурсної комісії:  

Бабатіна С.І.– доцентка кафедри психології Херсонського державного 

університету, кандидатка психологічних наук. 

Дроздов О.Ю. – завідувач кафедри загальної, вікової та соціальної 

психології Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. 

Т.Г. Шевченка, доктор психологічних наук. 

 

Секретарка секції: Баштецька А.В. – здобувачка 2 курсу вищої освіти 

ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 053 Психологія Херсонського 

державного університету. 

 

1. Жданова Ірина Ігорівна, Романча Анастасія Віталіївна «Соціально-

психологічні детермінанти виникнення депресії у підлітковому віці». 

2. Кононенко Тетяна Володимирівна «Взаємозв'язок психологічного 

благополуччя та емоційного інтелекту персоналу організації». 

3. Кухар Ірина Юріївна «Взаємозв’язок страхів та фобій із самоставленням 

особистості». 

4. Олійник Діана Володимирівна «Стан психічного здоров’я студентської 

молоді ЗВО в умовах адаптивного карантину». 

5. Саковська Вікторія Вікторівна «Психологічні маркери хікікоморі в осіб 

юнацького віку в умовах карантинних обмежень». 

6. Радійчук Руслана Анатоліївна «Стресостійкість як складова психічного 

здоров’я військовослужбовців». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секція 2  

(Ідентифікатор 350 953 3393 Код доступу 238208) 

 

Керівниця секції: Тавровецька Н.І. – доцентка кафедри психології 

Херсонського державного університету, кандидатка психологічних наук. 

 

Члени галузевої конкурсної комісії:  

Карсканова С.В. – старша викладачка кафедри спеціальної освіти 

Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, 

кандидатка психологічних наук. 

Лукомська С.О. – старша наукова співробітниця лабораторії методології і 

теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної 

академії педагогічних наук України (м. Київ), кандидатка психологічних 

наук. 

 

Секретарка секції: Новікова К.С. – голова студентської ради факультету 

психології, історії та соціології Херсонського державного університету. 

 

1. Бабій Ліна Ігорівна «Соціально-психологічні детермінанти успішної 

адаптації здобувачів вищої освіти в карантинних умовах». 

2. Войчишина Анастасія Михайлівна «Самоставлення та самоповага 

майбутнього педагога ЗДО як чинники його психологічного благополуччя». 

3. Гетіна Вікторія Олегівна «Детермінанти вибору стратегії поведінки у 

конфлікті». 

4. Кашараба Іванна Олегівна, Шимон Катерина Олександрівна 

«Індивідуально-психологічні чинники емоційного вигорання у педагогів 

спеціальних інтернатних закладів». 

5. Олексин Юстина Богданівна «Особливості екзистенційних страхів covid 

у пацієнтів лікарень психіатричного профілю». 

6. Трофімчук Юліана Юріївна «Прояви стресостійкості медичних 

працівників у період пандемії COVID-19». 



Секція 3 

(Ідентифікатор 894 5751 4932 Код доступу 1111 ) 

 

Керівниця секції: Горбань Г.О. – професорка кафедри психології 

Запорізького національного університету, докторка психологічних наук. 

 

Члени галузевої конкурсної комісії:  

Мойсеєнко В.В. – асистентка кафедри психології Херсонського державного 

університету, кандидатка психологічних наук. 

Шандрук С.К. – начальник відділу моніторингу якості освіти та методичної 

роботи Західноукраїнського національного університету (м. Тернопіль), 

доктор психологічних наук. 

 

Секретарка секції: Диба Л.М. – фахівчиня першої категорії кафедри історії, 

археології та методики викладання Херсонського державного університету.  

 

1. Дударенко Артем Андрійович «Гендерні особливості прояву 

комунікативної компетентності у майбутніх фахівців соціономічних 

професій». 

2. Конєва Карина Мушегівна «Соціально-психологічні установки та 

екологічна ідентичність як предиктори заперечення кліматичних змін».  

3. Луштей Ірина Ігорівна, Гештень Едіта Олександрівна «Соціально-

психологічні особливості проектування шкільного освітнього середовища 

для осіб підліткового віку в умовах пандемії». 

4. Смєшко Катерина Олександрівна «Соціально-психологічні чинники 

прояву страху смерті в умовах суспільної кризи». 

5. Хопець Олександра Сергіївна «Індивідуальні особливості самореалізації 

особистості в умовах пандемії». 

6. Шевченко Альона Володимирівна «Соціальні очікування студентської 

молоді у вимірах психологічного благополуччя». 

 



Секція 4 

(Ідентифікатор 957 345 2512 Код доступу 954635) 

 

Керівниця секції: Ковальчук З.Я. – заступниця декана факультету 

психології Львівського державного університету внутрішніх справ (м. Львів), 

докторка психологічних наук. 

 

Члени галузевої конкурсної комісії:  

Казібекова В.Ф. – доцентка кафедри психології Херсонського державного 

університету, кандидатка психологічних наук. 

Мирончак К.В. – старша наукова співробітниця лабораторії соціальної 

психології особистості Інституту соціальної та політичної психології 

Національної академії педагогічних наук України (м. Київ), кандидатка 

психологічних наук. 

Самкова О.М. – доцентка кафедри психології Херсонського державного 

університету, кандидатка психологічних наук. 

 

Секретарка секції: Доманчук Д.С. – фахівчиня із соціальної роботи, 

керівниця сектору соціальної інклюзії соціально-психологічної служби 

Херсонського державного університету. 

 

1. Горбаньова Анастасія Миколаївна «Індивідуально-психологічні 

особливості осіб-сталкерів в умовах кіберреальності». 

2. Журавський Максим Валерійович «Особливості стресостійкості юнаків 

з різним релігійним досвідом». 

3. Кім Влада Володимирівна «Взаємозв’язок психологічних меж 

особистості і самооцінки у юнацькому віці».  

4. Кожедуб Татьяна Сергіївна, Гук Катерина Вікторівна «Психологічні 

особливості й індивідуально-психологічні чинники довіри до себе в 

юнацькому й ранньому дорослому віці». 

5. Кот Альона Олександрівна  «Мотиваційні та особистісні характеристики 

студентів як чинники успішності дистанційного навчання». 

6. Свирида Марія Олександрівна «Особистісна безпека як фактор 

актуалізації емоційних станів особистості». 



Пам’ятка щодо процедури проведення  

IІ етапу – захисту наукових робіт  

на підсумковій науково-практичній конференції (15 – 16 квітня 2021 

року) з галузей знань і спеціальностей із галузі  

«Загальна та соціальна психологія» 

у 2020/2021 н.р. 
 

Підсумкова наукова конференція проходить в онлайн-режимі з 

використанням платформи ZOOM. 

Як доєднатися до конференції 

Щоб доєднатися до конференції, кожному учаснику і журі конкурсу 

відповідної секції надсилається покликання на електронну пошту або у 

VIBER. Для доєднання до конференції достатньо просто перейти за цим 

покликанням.  

Шановні учасники підсумкової науково-практичної конференції! 

Просимо Вас під час реєстрації у полі «ИМЯ» вказати ваше прізвище та ім’я 

повністю, а в полі «ФАМИЛИЯ» Ваш статус (для членів галузевої комісії - 

голова комісії або член комісії; для студентів – шифр роботи). Наприклад 

(для членів галузевої комісії: Іван Коваленко – голова/член секції 1; для 

студентів: Петро Петренко «Зірка»). Це додасть більшої інформативності 

секретареві та учасникам конференції. 

Процедура проведення наукової конференції 

Наукова конференція проходить за секціями без присутності наукових 

керівників та інших осіб. Порядок виступів учасників і дебатів визначаються 

керівником секції. 

Для виступу на науковій конференції учаснику для презентації своєї 

роботи надається до 10 хвилин, для відповіді на запитання - до 5 хвилин. Далі 

слово для запитань надається членам галузевої комісії.  

Поставити запитання має право й учасник секції. Голова секції 

визначає, кому з учасників надати слово для запитання (всіх учасників видно 

в панелі «Учасники», а їх бажання поставити запитання маркується або 

піднятою рукою, або текстом запитання в чаті). При цьому чітко 

витримується регламент часу на запитання і відповіді на них – 5 хвилин. 

Після виступу всіх учасників у секції, члени галузевої комісії  

оцінюють  виступи відповідно до критеріїв, визначених у протоколі захисту. 

Засідання відбувається в закритому режимі. 

Апеляція на захист наукової роботи через застосунок ZOOM не 

передбачається. 

 

З повагою оргкомітет конкурсу 

 


