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НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЧЕРНИГОВСКИЙ КОЛЛЕГИУМ» 
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ИМЕНИ А. С. МАКАРЕНКО 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА 

Институт психологии 
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Программный комитет конференции 

Омельчук С. А., д. пед. н., профессор, первый проректор Херсонского 

государственного университета;  

Шапошникова И. В., д. социол. н., профессор, декан факультета психологии, истории 

и социологии Херсонского государственного университета; 

Блинова Е. Е., д. психол. н., профессор, заведующая кафедрой психологии 

Херсонского государственного университета; 

Тавровецкая Н. И., к. психол. н., доцент, доцент кафедры психологии Херсонского 

государственного университета; 

Бабатина С. И., к. психол. н., доцент, доцент кафедры психологии Херсонского 

государственного университета; 

Баратов Ш. Р., д. психол. н., профессор, заведующий кафедрой психологии Бухарского 

государственного университета, главный редактор научно-методического журнала 

«Психология» (г. Бухара, Узбекистан); 

Бочелюк В. И., д. психол. н., профессор, заведующий кафедрой психологии 

Национального университета «Запорожская политехника»; 

Бафаев М. М., д. PhD психол, и.о. заведующего кафедрой «Практическая психология) 

Ташкентского государственного университета имени Низами. (Республика Узбекистан). 

Васютинский В. А., д. психол. н., профессор, ведущий научный сотрудник 

лаборатории психологии масс и сообществ Института социальной и политической 

психологии НАПН Украины; 

Волченков В. С., к. психол. н., директор Института психологии Белорусского 

государственного педагогического университета имени Максима Танка (Республика 

Беларусь); 

Даукша Л. М., к. психол. н., доцент, заведующая кафедрой возрастной и 

педагогической психологии Гродненского государственного университета имени Янки 

Купалы (Республика Беларусь); 

Дроздов А. Ю., д. психол. н., доцент, заведующий кафедрой общей, возрастной и 

социальной психологии Национального университета «Черниговский коллегиум» имени 

Т. Г. Шевченко; 

Казибекова В. Ф., к. психол. н., доцент, доцент кафедры психологии Херсонского 

государственного университета; 

Карамушка Л. М., д. психол. н., профессор, заведующая лаборатории 

организационной и социальной психологии Института психологии имени Г. С. Костюка 

НАПН Украины; 

Коробка Л. Н., к. психол. н., доцент, старший научный сотрудник, заведующая 

лабораторией психологии масс и сообществ Института социальной и политической 

психологии НАПН Украины; 

Крупник И. Р., к. психол. н., доцент кафедры психологии Херсонского 

государственного университета; 

Кузикова С. Б., д. психол. н., профессор, заведующая кафедрой психологии Сумского 

государственного педагогического университета имени А.С. Макаренко; 

Курбанова Г. Н., к. пед. н., доцент, заведующая кафедрой педагогики, психологии и 

языков Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сино 

(Республика Узбекистан). 

Моисеенко В.В., доктор философии по специальности «Психология», преподаватель 

кафедры психологии Херсонского государственного университета; 

Морозов В. Е., к. психол. н., доцент, заместитель директора по научной работе 

Института психологии Белорусского государственного педагогического университета имени 

Максима Танка; 

Музыченко А. В., к. психол. н., доцент, заведующий кафедрой психологии образования 

и развития личности Института психологии Белорусского государственного педагогического 
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университета имени Максима Танка; 

Олейник Н. О., к. психол. н., старший преподаватель кафедры психологии 

Херсонского государственного университета; 

Онуфриева Л. А., д. психол. н., профессор, заведующая кафедрой общей и 

практической психологии Каменец-Подольского национального университета имени Ивана 

Огиенко;  

Попович И. С., д. психол. н., профессор, профессор кафедры психологии Херсонского 

государственного университета; 

Митрофанова О. Г., к. психол. н., доцент, декан факультета психологии Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы (Республика Беларусь); 

Турбан В. В., д. психол. н., профессор, заведующая лабораторией общей психологии и 

истории психологии им. В.А. Роменця, Институт психологии имени Г. С. Костюка НАПН 

Украины; 

Усманова М. Н., к. психол. н., доцент, кафедры психологии, Бухарский 

государственный университет (г. Бухара, Узбекистан); 

Халилова Н. И., к. психол. н., доцент, заведующая кафедрой психологии Ташкентского 

государственного университета имени Низами (Республика Узбекистан); 

Чудакова В. П., д. PhD психол., старший научный сотрудник, Института педагогики 

НАПН; старший научный сотрудник Института психологии имени Г. С. Костюка НАПН 

Украины; 

Шебанова В. И., д. психол. н., профессор, профессор кафедры психологии Херсонского 

государственного университета. 

 

 

Уважаемые коллеги, участники конференции!! 

 

ІІІ Международная научно-практическая конференция  

«Социокультурные и психологические координаты становления 

личности» 

состоится 

 

30 сентября – 01 октября 2021 года на платформе для видеоконференций 

ZOOM  

https://us02web.zoom.us/j/5029847843?pwd=THBGMHZyNkcrV0NYYkNrUk9BU

1psdz09  

Идентификатор конференции: 502 984 7843  

Код доступа: 418 

 

Тематические направления работы конференции:  

 

 Социальная компетентность и социально-психологическая 

адаптированность личности; 

 Психологические аспекты социализации личности в онтогенезе. 

 Социокультурные и этнические особенности в становлении и развитии 

личности; 

 Психологические факторы формирования и функционирования массового 

сознания; 

 Психология социальной мобильности: миграционные процессы в 

https://us02web.zoom.us/j/5029847843?pwd=THBGMHZyNkcrV0NYYkNrUk9BU1psdz09
https://us02web.zoom.us/j/5029847843?pwd=THBGMHZyNkcrV0NYYkNrUk9BU1psdz09
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современном мире; 

 Личность в малых группах: социально-психологические процессы; 

 Личность и сообщество в условиях военного конфликта; 

 Психологические технологии поддержания жизнедеятельности и развития 

ресурсов индивидуальных и коллективных субъектов в условиях 

общественных трансформаций; 

 Психологическая коррекция и реабилитация личности; 

 Психолого-экономические аспекты развития личности и общества; 

 Психологическое обеспечение инновационных технологий в образовании.  
 

 

Программа конференции: 

Четверг, 30 сентября 2021 года 

платформа для видеоконференций ZOOM 

https://us02web.zoom.us/j/5029847843?pwd=THBGMHZyNkcrV0NYYkNrUk9BU

1psdz09  

Идентификатор конференции: 502 984 7843 Код доступа: 418 

 

10.00 – 13.00 ‒ открытие конференции; пленарное заседание 

 

13.30 – 14.50 ‒ мастер-класс «Собрание прокрастинаторов перенесено на 

завтра» (направление работы: Гештальт-подход) 

Ведущий: Дворник Марина Сергеевна, кандидат психологических наук, 

заведующий лаборатории социальной психологии личности Института 

социальной и политической психологии НАПН Украины. 

 

15.00 – 16.20 – мастер-класс «Экстренная психологическая помощь / 

самопомощь» (направление работы с элементами НЛП, гештальт-терапии и 

телесной терапии). 

Ведущий: Реуцкий Максим Владимирович, кандидат психологических наук, 

доцент, Днепровский гуманитарный университет. 

 

Пятница, 01 октября 2021 года 

 

10.00 – 11.30 – круглый стол «Психологическое сопровождение 

профессионального и духовно-нравственного развития будущего 

психолога». 

 

12.00 –13.00 – мастер-класс «Эмоциональный интеллект в жизни человека» 

Ведущий: Ревенко Светлана Павловна, кандидат психологических наук, 

ведущий сотрудник Социально-психологической службы Херсонского 

государственного университета. 

https://us02web.zoom.us/j/5029847843?pwd=THBGMHZyNkcrV0NYYkNrUk9BU1psdz09
https://us02web.zoom.us/j/5029847843?pwd=THBGMHZyNkcrV0NYYkNrUk9BU1psdz09
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13.30 – 14.50 – мастер-класс «Преодолеваем иллюзии любви: ролевая игра с 

воображаемым перевоплощением в партнера» (направление работы: 

Структурированная драма терапия); 

Ведущий: Моргун Владимир Федорович, кандидат психологических наук, 

профессор, Полтавский национальный педагогический университет имени 

В.Г. Короленко) 

 

15.00 – 16.00 – закрытие конференции 

 

     
 

 

 

Первый рабочий день 

ІIІ Международная научно-практическая конференция 

«Социокультурные и психологические координаты становления 

личности» 
 

30 сентября 2021 года 

(четверг) 

 

10.00 – 13.00. Открытие конференции и пленарное заседание  

 

https://us02web.zoom.us/j/5029847843?pwd=THBGMHZyNkcrV0NYYkNrUk9BU

1psdz09  

Идентификатор конференции: 502 984 7843 Код доступа: 418 

 

 

 

Вступительное слово: (10.00. – 10.20) 

 

Спиваковский Александр Владимирович  

Ректор Херсонского государственного университета, доктор педагогических 

наук, профессор, член-корреспондент НАПН Украины; 

https://us02web.zoom.us/j/5029847843?pwd=THBGMHZyNkcrV0NYYkNrUk9BU1psdz09
https://us02web.zoom.us/j/5029847843?pwd=THBGMHZyNkcrV0NYYkNrUk9BU1psdz09
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Омельчук Сергей Аркадьевич  

Первый проректор Херсонского государственного университета, доктор 

педагогических наук, профессор, действительный член Украинской академии 

акмеологии;  

Шапошникова Ирина Васильевна  

Декан факультета психологии, истории и социологии Херсонского 

государственного университета, доктор социологических наук, профессор; 

Блинова Елена Евгеньевна  

Заведующая кафедрой психологии Херсонского государственного 

университета, доктор психологических наук, профессор; 

Тавровецкая Наталья Ивановна  

Доцент кафедры психологии Херсонского государственного университета, 

кандидат психологических наук, доцент, председатель оргкомитета 

конференции. 

 

 

Выступления: 

1. 

10.20 – 10.40 (выступление 10 мин. + вопросы) 

Дроздов Александр Юрьевич (д. психол. н., профессор, Национальный 

университет «Черниговский коллегиум» имени Т.Г. Шевченко) 

Специализации в структуре современного психологического образования: 

отечественные и мировые тенденции 

2.  

10.40 – 11.00 (выступление 10 мин. + вопросы) 

Тина Доан (BMed, Fellow of the Royal Australian College of General Practitioners 

(FRACGP), Лукомская Светлана Алексеевна (к. психол. н., старший научный 

сотрудник, Институт психологии имени Г.С. Костюка НАПН Украины)  

Being a music fan: fandom effects on the psychological well-being of its 

participants 

3.  

10.40 – 11.00 (выступление 10 мин. + вопросы) 

Музыченко Алла Викторовна (к. психол. н., доцент, заведующая кафедрой 

психологии образования и развития личности Института психологии 

Белорусского государственного педагогического университета имени Максима 

Танка, г. Минск, Республика Беларусь); 

Принципы создания дружелюбной и поддерживающей среды в 

учреждениях общего среднего образования 

4. 

11.00. – 11.20 (выступление 10 мин. + вопросы) 

Шебанова Виталия Игоревна (д. психол. н., профессор, профессор кафедры 

психологии Херсонского государственного университета)  

Экстренная психологическая помощь в кризисных и травматических 

ситуациях 
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5.  

11.20. – 11.40 (выступление 10 мин. + вопросы) 

Литвинова Ольга Владимировна (к. психол. н., доцент, Кременчугский 

национальный университет имени Михаила Остроградского), Венгер Наталия 

Сергеевна (магистр, Кременчугский национальный университет имени 

Михаила Остроградского) 

Эмпирическое исследование влияния гаджетов на психическое состояние 

подростков  

6.  

11.40 – 12.00 (выступление 10 мин. + вопросы) 

Викторова Елена Викторовна (к. пед. н., доцент, Пензенский 

государственный университет, г. Пенза, Российская Федерация)  

Внутрисемейные межличностные взаимодействия как источник 

импрессинга и фактор развития его потенциала 

7.  

12.00 – 12.20 (выступление 10 мин. + вопросы) 

Плохих Виктор Владимирович (д. психол. н., профессор, Харьковский 

национальный университет имени В.Н. Каразина), Дорош Алла Васильевна 

(магистр, Южноукраинский национальный педагогический университет имени 

К.Д. Ушинского) 

Влияние городской среды на интернет-аддиктивное поведение 

старшеклассников  

8. 

12.20 – 12.40 (выступление 10 мин. + вопросы) 

Чудакова Вера Петровна (к. психол. н., старший научный сотрудник, 

Институт психологии имени Г.С. Костюка НАПН України)  

Психологический инструментарий, модели и технологии формирования 

компетентностей конкурентоспособной личности в условиях 

инновационной деятельности организаций  

9.  

12.40 – 13.00 (выступление 10 мин. + вопросы) 

Супонева Лилия Валерьевна (магистр, Харьковский национальный 

университет имени В.Н. Каразина), Плохих Виктор Владимирович 

(д. психол. н., профессор, Харьковский национальный университет имени 

В.Н. Каразина 

Особенности влияния COVID-карантинных ограничений на 

психологическую защиту студентов  
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

Секція 1 

Соціальна компетентність та соціально-психологічна адаптованість 

особистості 

 

Ведучі:  

Блинова О. Є., доктор психологічних наук, професор, Херсонський 

державний університет; 

Коробка Л. М., кандидат психологічних наук, доцент, завідувач 

лабораторії психології мас та спільнот, Інститут соціальної та політичної 

психології НАПН України. 

1. Абдуллаева Дилбар Убайдуллаевна (доктор философии по психологическим 

наукам, Ташкентский государственный педагогический университет 

им. Низами) «Социальная компетентность» как показатель зрелости 

личности ребенка 

2. Багненко Володимир Юрійович (магістр, Херсонський державний 

університет) Психологічні особливості становлення особистісної зрілості 

чоловіків 

3. Бахтияров Рафаэль Марсович (преподаватель, Ташкентский 

государственный педагогический университет им. Низами) Социальная 

компетентность и успешность адаптации студентов 

4. Блинова Олена Євгенівна (д. психол. н., професор, Херсонський державний 

університет) Трансформація цінностей сім’ї у сучасному суспільстві 

5. Володарська Наталія Дмитрівна (к. психол. н., старший науковий 

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

Бажане майбутнє як чинник психологічного благополуччя особистості 

6. Іванова Галина Романівна (магістр, Херсонський державний університет) 

Криза життя особистості у наукових дослідженнях 

7. Жалилова Сабохат Халиловна (к. психол. н., доцент, Ташкентский 

государственный педагогический университет им. Низами) Психология 

профессиональной пригодности 

8. Исмоилова Нурджахон Зухриддиновна (доктор философии по 

психологическим наукам, доцент, Ташкентский государственный 

педагогический университет им. Низами) Эмоциональная компетентность 

в системе психологических факторов изменения здоровья человека 

9. Каримова Васила Маманосировна (д. психол. н., профессор, Узбекский 

государственный университет физической культуры и спорта) 

Экологические знание один из социально-психологических факторов 

оздоровления семьи в Узбекистане 
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10. Киричук Наталія Миколаївна (магістр, Херсонський державний 

університет) Я-концепція як невід’ємна складова світосприйняття 

людини 

11. Коковіхіна Ольга Сергіївна (аспірант, Херсонський державний 

університет) Змагальність у малій групі: соціально-психологічний аспект 

12. Костюченко Олена Вікторівна (д. психол. н., доцент, Київський 

національний університет культури і мистецтв) Ціннісні орієнтації як 

ресурс збереження життєстійкості особистості  

13. Крупник Ганна Анатоліївна (аспірант, Херсонський державний 

університет) Взаємовідносини між сиблінгами за результатами 

проективної методики «малюнок сім’ї» 

14. Крупник Іван Романович (к. психол. н., доцент, Херсонський державний 

університет) Особливості впливу мас-медіа на емоційний стан людини 

15. Кузікова Світлана Борисівна (д. психол. н., професор, Сумський 

державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка) Психологічні 

ресурси підтримки імунітету 

16. Логвіна Оксана Анатоліївна (к. психол. н., доцент, Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка), Данчук Юлія 

Петрівна (к. психол. н., Кам’янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка) Сучасні погляди на вчення про стрес 

17. Ляховець Лариса Олексіївна (к. психол. н., доцент, Національний 

університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка) Уявлення про 

шлюбного партнера в подружніх парах з різним стажем сімейного життя 

у контексті їхнього суб’єктивного благополуччя 

18. Мельник Оксана Андріївна (д. психол. наук, старший науковий 

співробітник лабораторії загальної психології та історії психології ім. 

В.А. Роменця, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України) 

Гармонійний розвиток особистості у історичному контексті 

19. Моргун Володимир Федорович (к. психол. н., професор, Полтавський 

національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка) Демократия и 

трудовая дисциплина в Украине: от олигархата и «кухарата» к  

народовластию 

20. Мунасипова-Мотяш Ірина Анатоліївна (к. біол. н., доцент, 

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка) 

Особливості суб’єктивного благополуччя студентів різних 

спеціальностей в умовах пандемії 

21. Мухиддинова Умида Асомиддин кизи (Узбекский государственный 

университет физической культуры и спорта, Преподаватель кафедры 
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«Спортивная психология и педагогика») Aspects of psychological and willing 

training of athletes 

22. Нагребецька Наталія Анатоліївна (магістр, Херсонський державний 

університет), Олейник Нарміна Оруджівна (к. психол. н., Херсонський 

державний університет) Чинники, що обумовлюють кар’єрну успішність 

особистості 

23. Назаренко Наталя Миколаївна (аспірант, Херсонський державний 

університет) Основні концептуальні положення професійної кар’єри 

особистості 

24. Нишанова Замира Таскараевна (д. психол. н., професор, Ташкентский 

государственный педагогический университет им. Низами) Особенности 

творческого мышления у студентов вуза 

25. Олейник Нарміна Оруджівна (к. психол. н., Херсонський державний 

університет) Післяпологова депресія та післяпологовий блюз: сутність та 

співвідношення понять 

26. Плющ Олександр Миколайович (д. психол. н., старший науковий 

співробітник, Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Інститут соціальної та 

політичної психології НАПН України) Дискурс як інструмент 

саморозвитку суб'єкта 

27. Поклад Ірина Миколаївна (к. психол. наук, старший науковий 

співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії загальної 

психології та історії психології ім. В.А. Роменця, Інститут психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України) Соціокультурна та психологічна 

адаптованість особистості в умовах соціальних змін 

28. Попович Ігор Степанович (д. психол. н., професор, Херсонський 

державний університет) Очікування людини у історичних вимірах 

суспільства 

29. Реуцький Максим Володимирович (к. психол. н., доцент, Вищий 

навчальний приватний заклад «Дніпровський гуманітарний університет») 

Епідемічний суїцид: соціально-психологічні аспекти 

30. Рибалка Валентин Васильович (д. психол. н., професор, провідний 

науковий співробітник, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 

Івана Зязюна НАПН України) Дистанційний асоціативний експеримент і 

професіологічний аналіз у вивченні професіоналізму та майстерності 

особистості 

31. Русіна Ольга Олександрівна (магістр, Херсонський державний 

університет) Особливості впливу реклами на ціннісні орієнтації молоді 
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32. Савчин Мирослав Васильович (д. психол. н., професор, Дрогобицький 

державний педагогічний університет імені Івана Франка) Здорова старість: 

теоретико-методологічне моделювання та емпірична верифікація 

33. Саттарова Шахнозахон Кучкаровна (преподаватель, Ташкентский 

государственный педагогический университет имени Низами) Позитивное 

мышление – фактор физического и психического здоровья и успеха в 

профессиональной жизни учителей 

34. Скок Алла Георгіївна (к. психол. н., доцент, Національний університет 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка) Зміна особистісних 

характеристик магістрантів внаслідок тренінгу толерантності 

35. Тавровецька Наталія Іванівна (к. психол. н., доцент, Херсонський 

державний університет) Види біографічних криз особистості 

36. Танасійчук Олена Миколаївна (к. психол. н., Національний університет 

кораблебудування імені адмірала Макарова) Психологічний аналіз 

особливостей професійного становлення психологів на етапі професійної 

майстерності 

37. Фіканюк Лариса Анатолівна (магістр, Херсонський державний 

університет) До питання психологічної стійкості та її складових 

38. Філіпченко Олена Олександрівна (студент, Херсонський державний 

університет) Психологічні аспекти ставлення до грошей як чинник 

економічної соціалізації молоді 

39. Царевська Марина Борисівна (магістр, Херсонський державний 

університет) Динамика карьерных ориентаций в студенческом возрасте 

40. Юзюк Віта Віталіївна (магістр, Херсонський державний університет), 

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

університет) Теоретичне аналізування конструкту «особистісна 

ефективність» 

41. Юсупжонова Ирода Абдирайимжоновна (преподаватель, Андижанский 

государственный университет, Республика Узбекистан) Социально-

психологические особенности развития личности в студенческом 

возрасте 

 

Секція 2 

Психологічні аспекти соціалізації особистості в онтогенезі 

 

Ведучі:  

Бабатіна С. І., кандидат психологічних наук, доцент, Херсонський 

державний університет; 

Бочелюк В. Й., доктор психологічних наук, професор, Національний 

університет «Запорізька політехніка». 
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1. Алимова Гулчехра Кабелевна (и.о. доцента, Ташкентский государственный 

педагогический университет им. Низами) Особенности социально-

психологической компетентности младших школьников с задержкой 

психического развития 

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

університет) Тривожність і перфекціонізм як предиктори розвитку 

прокрастинації особистості 

3. Бабіна Алла Федорівна (магістр, Херсонський державний університет) 

Особливості спілкування старшокласників у соціальних мережах 

4. Богонко Наталія Олександрівна (магістр, Херсонський державний 

університет) Актуальність дослідження підліткової сексуальності 

5. Бочелюк Віталій Йосипович (д. психол. н., професор, Національний 

університет «Запорізька політехніка») Загальні положення програми 

розвитку соціальної впевненості дитини старшого дошкільного віку з 

порушенням зору 

6. Бучма Вікторія Володимирівна (старший науковий співробітник 

лабораторії психології навчання імені І.О. Синиці, Інститут психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України) Особливості діалогічної взаємодії учнів 5-х 

класів під час змішаного навчання 

7. Галацан Галина Юріївна (аспірант, Херсонський державний університет) 

Особливості формування творчих процесів у дітей з психофізичними 

вадами 

8. Гуляєва Олена Володимирівна (к. психол. н., доцент, Харківський 

національний університет імені В.Н. Каразіна), Милославська Олена 

Володимирівна (к. психол. н., доцент, Харківський національний університет 

імені В.Н. Каразіна) Взаємозв’язок соціально-психологічної адаптації та 

саморегуляції студентів, які навчаються дистанційно 

9. Єронін Олексій Володимирович (вчитель, Комунальний заклад «Бутівський 

ліцей» Городнянської міської ради) Формування соціальної 

компетентності учнів на уроках інформатики 

10. Єроніна Олена Миколаївна (вчитель, Комунальний Заклад 

«Городнянський ліцей» Чернігівської обласної ради) Формування 

соціальної компетентності дітей з тяжкими порушеннями мовлення 

11. Завгородня Олена Василівна (д. психол. н., Інститут психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України, провідний науковий співробітник лабораторії 

методології та теорії психології), Мінаєнко Тетяна Анатолівна (аспірант, 

Інститут психології НАПН України; практичний психолог, Комунальний 

заклад «Навчально-виховний комплекс №1, м. Покров, Дніпропетровська 
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область), Депутат Валентина Василівна (науковий співробітник, Інститут 

психології НАПН України) Соціальна мережа як чинник адаптації 

п’ятикласників 

12. Косарева Юлія Віталіївна (магістр, Херсонський державний 

університет) Теоретична модель психологічного благополуччя у розрізі 

якості життя особистості середнього віку 

13. Кушакова Наргиза Исломбоевна (преподаватель, Ташкентский 

государственный педагогический университет им. Низами) Влияние 

современной семьи на психологическое здоровье младшего школьника 

14. Лісневська Алла Олексіївна (к. психол. н., доцент, Національний 

університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка), Кезля Анна 

Сергіївна (студент, Національний університет «Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г. Шевченка) Особливості соціальних страхів осіб юнацького віку 

з різною мотивацією досягнення 

15. Майор Вікторія Федорівна (вчитель-логопед, Комунальна установа 

«Інклюзивно-ресурсний центр №4» Миколаївської міської ради) Динаміка 

розвитку комунікативної діяльності дітей дошкільного віку із 

затримкою психічного розвитку 

16. Малина Олена Григорівна (к. психол. н., Запорізький національний 

університет) Психологічна характеристика жертв булінгу серед підлітків 

17. Мельничук Ірина Ярославівна (к. психол. н., доцент, 

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира 

Винниченка (м. Кропивницький) Стратегії подолання стресів у юнацькому 

віці 

18. Мойзрист Олена Михайлівна (молодший науковий співробітник 

лабораторії психології навчання імені І.О. Синиці, Інститут психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України) Вплив шкільного булінгу на можливість 

розвитку руйнівного ставлення до образу власного тіла у підлітків 

19. Онуфрієва Ліана Анатоліївна (д. психол. н., професор, Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка), Чайковська 

Оксана Миколаївна (к. психол. н., доцент, Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка) Психологічні засади 

розвитку креативності у дітей дошкільного віку 

20. Панов Микита Сергійович (д. психол. н., доцент, Комунальний заклад 

вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» 

Запорізької обласної ради) Теоретико-методологічні основи дослідження 

взаємодії учнівських груп з порушенням зору із класним керівником 

21. Панченко Вікторія Олександрівна (к. психол. н., доцент, Національний 

університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка), Позняк Тетяна 
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Миколаївна (к. пед. н., доцент, Національний університет «Чернігівський 

колегіум» імені Т.Г. Шевченка) Взаємозв’язок життєстійкості та 

саногенного мислення у осіб з інвалідністю 

22. Пасько Катерина Миколаївна (к. філософ. н., доцент, Сумський 

державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка) Соціальний 

інтелект як когнітивний компонент комунікативної компетентності 

підлітків 

23. Попович Антоніна Олександрівна (вихователь, Херсонський заклад 

дошкільної освіти № 12 Херсонської міської ради) Формування 

комунікативних компетенцій дітей дошкільного віку 

24. Поспелова Ірина Донатасівна (к. психол. н., доцент, 

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. 

Ушинського), Рамзіна Оксана Олексіївна (магістр, Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського) Факторы 

эмоционального благополучия ребенка в современной школе 

25. Примак Юлія Володимирівна (к. психол. н., доцент, Національний 

університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка) Соціальні 

уявлення про справжнього друга в юнацькому віці 

26. Сердюкова Ганна Борисівна (магістр, Херсонський державний 

університет) Особливості смисложиттєвих орієнтацій у осіб похилого віку 

27. Скрипка Наталя Анатоліївна (магістр, Херсонський державний 

університет) Теоретичне аналізування мотивації досягнення сучасної 

молоді у розрізі психологічного капіталу 

28. Терещенко Людмила Анатоліївна (к. психол. н., старший науковий 

співробітник, лабораторії психології навчання імені І.О. Синиці, Інститут 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України) Особливості діагностики 

невротичних проявів у дітей 

29. Токарева Наталя Миколаївна (д. психол. н., професор, Криворізький 

державний педагогічний університет) Деструктивні вектори соціалізації 

особистості підлітків у неповних сім’ях 

30. Турбан Вікторія Вікторівна (д. психол. н., професор, Інститут 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України) Життєстійкість особистості 

на різних етапах онтогенезу 

31. Ющенко Ірина Миколаївна (к. психол. н., доцент, Національний 

університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка) Майбутня сім’я 

в уявленнях молодших школярів 

32. Яковлева Світлана Дмитрівна (д. психол. н., професор, професор 

кафедри спеціальної освіти, Херсонський державний університет) 
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Методичні підходи до вивчення навичок соціальної поведінки дітей з 

порушенням розумового розвитку 

 

Секція 3 

Дослідження соціально-психологічних процесів в групах 

 

Ведучі:  

Попович І. С., доктор психологічних наук, професор, Херсонський 

державний університет; 

Плохіх В. І., доктор психологічних наук, професор, Харківський 

національний університет імені В. Н. Каразіна.  

 

 

1. Волченков Владимир Степанович (к. психол. н., Учреждение образования 

«Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 

Танка», директор Института психологии) Смысложизненные ориентации и 

смысл жизни у студентов учреждений высшего образования разных 

профилей обучения 

2. Дроздова Марина Анатоліївна (к. психол. н., доцент, Національний 

університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка) Специфіка 

соціальних уявлень студентської молоді про благополучну сім’ю 

3. Єрмакова Наталія Олександрівна (к. психол. н., доцент, Сумський 

державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка) Мобінг як 

соціально-психологічне явище 

4. Каленчук Валентина Олександрівна (аспірант, Херсонський державний 

університет) Корпоративна культура студентської спільноти 

5. Круглов Костянтин Олександрович (аспірант, Херсонський державний 

університет) Ціннісні виміри соціального статусу працівників 

підприємства 

6. Мойсеєнко Вікторія Василівна (доктор філософії зі спеціальності 

«Психологія», Херсонський державний університет) Аналіз дослідження 

статусу особистості у студентській групі 

7. Палагнюк Ольга Василівна (к. психол. н., Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича) Психологія соціальної солідарності в 

умовах суспільних трансформацій: соціально-психологічні аспекти 

дослідження 

8. Рахимова Индира Игоревна (PhD по психологии, доцент, Национальный 

университета Узбекистана имени М. Улугбека), Юлдашева Нилуфар 

Шеркузи кизи (преподаватель, Ферганский государственный университет, 
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Республика Узбекистан) Роль молодёжи в борьбе против изменения 

климата. 

9. Рахимова Назокатхон Касимджоновна (аспирант, Национальний 

университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека) Характеристики 

социальной зрелости студенческой молодёжи 

10. Умарова Навбахор Шокировна (доктор философии по психологии (PhD), 

доцент, Узбекский государственный университет физической культуры и 

спорта) Социально-психологические вопросы спортивной 

маркетинговой деятельности 

11. Урсуленко Олена Борисівна (аспірант, Херсонський державний 

університет) Вплив міської культури на самотність особистості 

12. Фера Світлана Володимирівна (к. психол. н., доцент, Національний 

університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка) Особливості 

прояву психологічного тиску в колективах закладів вищої освіти 

13. Чикур Лілія Дмитрівна (к. філол. н., доцент кафедри української 

літератури, магістр, Одеський національний університет імені І. І. 

Мечникова) До проблеми формування національної ідентичності молоді 

південних регіонів України 

14. Щербак Тетяна Іванівна (к. психол. н., доцент, Сумський державний 

педагогічний університет імені А. С. Макаренка) Вплив конфліктів 

всередині танцювального колективу на рівень тривожності його членів 

15. Щербик Ангеліна Андріївна (студент, Херсонський державний 

університет) Психологічні особливості формування команди в 

профспілковій організації студентів 

 

 

Секція 4 

Психологічні технології розвитку ресурсів особистості в умовах суспільних 

трансформацій 

 

Ведучі:  

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

державний університет; 

Дворник М. С., кандидат психологічних наук, завідувач лабораторії 

соціальної психології особистості, Інститут соціальної та політичної психології 

НАПН України) 

 

1. Алимова Умида Рахматуллаевна (преподаватель, Ташкентский 

государственный педагогический университет им. Низами) Психотерапия и 

психологическая коррекция в нейрореабилитации 
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2. Білоус Руслана Миколаївна (к. психол. н., доцент, Кременчуцький 

національний університет імені Михайла Остроградського), Пашковська 

Ганна Сергіївна (магістр, Кременчуцький національний університет імені 

Михайла Остроградського) Теоретико-методологічні засади дослідження 

резільєнтності медичних сестер 

3. Варнава Уляна Володимирівна (к. психол. н., доцент, Одеський 

національний університет ім. І.І. Мечникова), Арт-терапевтичні засоби у 

соціокультурної реабілітації 

4. Вінков Веніамін Юрійович (к. психол. н., лабораторія психології мас і 

спільнот, науковий співробітник, Інститут соціальної та політичної 

психології НАПН України) Допомога стигматизовуваним меншинам у 

громадських організаціях: соціально-психологічний аспект дослідження 

5. Гайбуллаева Дилноза Мухаммаджон кизи (преподаватель, Ташкентский 

государственный педагогический университет им. Низами) Социальная 

компетентность подростка как способ преодоления кризисной ситуации 

6. 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) Особливості діяльності практичного психолога у 

сфері психологічної реабілітації учасників ООС 

7. Дерев’янко Світлана Петрівна (к. психол. н., доцент, Національний 

університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка), Янченко Яна 

(магістр, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка) Казкотерапія як засіб дослідження емоційної 

креативності та емоційного благополуччя 

8. Дворник Марина Сергіївна (к. психол. н., Інститут соціальної та політичної 

психології НАПН України, завідувач лабораторії соціальної психології 

особистості) Соціодемографічна специфіка одержання електронної 

соціально-психологічної підтримки громадянами під час пандемії 

COVID-19 

9. Забєліна Марина Альбертівна (магістр, Херсонський державний 

університет) Пcихокорекція рольових очікувань у сімейних взаєминах 

10. Живцова Ганна Андріївна (магістр, Херсонський державний університет) 

Авторська програма психокорекції тривожності у соціально активної 

молоді з використанням засобів тілесно-орієнтованої терапії 

11. Ибрагимова Гулсанам Негматовна (доктор философии по 

педагогическим наукам, доцент, Ташкентский государственный 

педагогический университет им. Низами) Инновационные технологии как 

инструмент преобразования образовательного процесса 
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12. Коробка Лариса Миколаївна (к. психол. наук, завідувач лабораторії 

психології мас і спільнот, Інститут соціальної та політичної психології 

НАПН України, м. Київ) Соціально-психологічні технології протидії 

поширенню стигматизації в умовах суспільних трансформацій 

13. Красильников Ігорь Олександрович (к. психол. н., доцент, Комунальний 

заклад «Полтавська гімназія № 6 Полтавської міської ради Полтавської 

області») К вопросу о психотерапевтической компетентности 

практикующего психолога 

14. Паламарчук Михайло Євгенійович (аспірант, Інститут людини 

Київського університету імені Бориса Грінченка; практичний психолог, 

«Київський міський комунальний центр комплексної реабілітації для осіб з 

інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Трамплін») 

Самостигматизація в контексті соціалізації особи з інвалідністю 

внаслідок інтелектуальних порушень 

15. Трубаєва Катерина Андріївна (вчитель-логопед, Комунальна установа 

«Інклюзивно-ресурсний центр №4» Миколаївської міської ради) Основні 

принципи, методи та форми психологічного впливу під час корекції 

порушень мовлення після перенесеного мозкового інсульту у дорослих 

16. Чернего Татьяна Александровна (клинический психолог, исследователь, 

Академия последипломного образования, г. Минск, Республика Беларусь) 

Опросник определения психосоциальной изолированности родителей 

ребенка с аутизмом как реабилитационный инструментарий психолога 

 

Секція 5 

Психологічне забезпечення інноваційних технологій в освіті 

 

Ведучі:  

Чудакова В. П., кандидат психологічних наук, доцент, Інститут психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України; 

Казібекова В. Ф., кандидат психологічних наук, доцент, Херсонський 

державний університет. 

 

1. Гірченко Олена Леонідівна (к. психол. н., доцент, Національний університет 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка) Діагностичні критерії 

суб'єктивного благополуччя особистості в період карантинного 

існування 

2. Гуламова Юлия Борисовна (старший преподаватель, Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы, Республика Беларусь), 

Ковалев Борис Петрович (к. психол. н., доцент, Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы, Республика Беларусь) 
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Мотивация самосовершенствования учителей сельской школы с 

разными уровнями педагогической компетентности 

3. Дворніченко Лариса Леонідівна (к. філософ. н., доцент, Cумський 

державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка) Особливості 

засвоєння навичок консультування майбутніми психологами в умовах 

дистанційного навчання 

4. Дзюбко Людмила Віталіївна (к. психол. н., старший науковий співробітник 

лабораторії психології навчання імені І.О. Синиці, Інститут психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України) Взаємодія суб'єктів освітнього простору: 

основи психологічної експертизи 

5. Дроздов Олександр Юрійович (д. психол. н., доцент, Національний 

університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка) Спеціалізації у 

структурі сучасної психологічної освіти: вітчизняні та світові тенденції 

6. Казібекова Вікторія Федорівна (к. психол. н., доцент, Херсонський 

державний університет) Засвоєння значень шляхом складання 

лінгвокультурологічного словника 

7. Камилова Надира Гайратовна (д. психол. н., доцент, Ташкентский 

государственный педагогический университет им. Низами) 

Самообразование педагога как условие развития его личности 

8. Кувандикова Гулнора Гуламовна (старший преподаватель, Ташкентский 

государственный технический университет) Cпецифика проявления 

технической одаренности в студенческом возрасте 

9. Курбанова Гулноз Негматовна (к. пед. н., доцент, Бухарский 

государственный медицинский университет имени Али Абу ибн Сино, 

Республика Узбекистан) Инновационные методы формирования 

профессионального мышления у студентов в интегрированном 

образовательном процессе. 

10. Курбанов Ихтиёр Хикматович (преподаватель, Бухарский 

государственный медицинский университет имени Али Абу ибн Сино, 

Республика Узбекистан) Обеспечение формирования психологической 

готовности к инновационной деятельности работников 

здравоохранения: реализация моделей и технологии 

11. Курбонбоев Азимбек Назирбой угли (преподаватель, Ташкентский 

государственный педагогический университет им. Низами) Проблемы 

внедрения и применения дистанционных технологий в современном 

образовательном процессе 

12. Махмудова Диларом Ахмадовна (доцент, Ташкентский государственный 

педагогический университет им. Низами) Оценка удовлетворенности 
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участников образовательного процесса с использованием 

дистанционных технологий в вузе 

13. Мотрук Тетяна Олександрівна (к. психол. н., доцент, Сумський 

державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка) Про адаптацію 

до нового шкільного колективу дітей початкової школи 

14. Мухамедова Дилбар Гафурджановна (д. психол. н., профессор, 

заведующий кафедры «Психологии» Национального университета 

Узбекистана имени М. Улугбека), Абдуллажанова Дилноза Султанбековна 

(PhD по психологии, Национальный университет Узбекистана имени М. 

Улугбека) Социально-психологические особенности развития кадрового 

резерва: формы и механизмы инновационной активности 

15. Пислар Анатолій Борисович (аспірант, Херсонський державний 

університет) Оцінка у сприянні розвитку особистості учня в закладах 

професійно-технічної освіти 

16. Романова Оксана Олександрівна (к. філол. н., доцент, Національна 

академія Національної гвардії України) Вплив викладача на формування 

особистості студента 

17. Руженцева Анастасія Віталіївна (магістр, Херсонський державний 

університет) Features of using coping strategies in students with different 

levels of procrastination 

18. Рурик Галина Леонідівна (доктор філософії у галузі освіти, завідувач 

науково-просвітницької лабораторії психолого-педагогічних інноваційних 

технологій розвитку особистості, Миколаївський національний аграрний 

університет) Применение арт-терапевтических практик во время 

психологического сопровождения клиента в процессе принятия решений 

в сложных жизненных ситуациях 

19. Скок Алла Георгіївна (к. психол. н., доцент, Національний університет 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка) Зміна особистісних 

характеристик магістрантів внаслідок тренінгу толерантності 

20. Усманова Манзура Наимовна (к. психол. н., доцент, Бухарский 

государственный университет, Республика Узбекистан) Приоритетность 

организации и методы дистанционного обучения в условиях пандемии 

коронавируса  

21. Учаева Нина Николаевна (социальный педагог, Государственное 

учреждение образования «Гимназия №1 г. Солигорска», Республика 

Беларусь) Эмоциональная оценка деятельности волонтеров в 

современных условиях, как профессиональный навык социализации 

молодежи» 
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22. Федотова Оксана Вікторівна (викладач, Херсонський політехнічний 

фаховий коледж Державного університету «Одеська полiтехнiка») 

Формування економічної культури студентів підприємницької 

спеціалізації в процесі професійної підготовки 

23. Шатирко Лариса Олексіївна (старший науковий співробітник 

лабораторії психології навчання імені І.О. Синиці, Інститут психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України) Психологічний супровід становлення 

особистості в освітньому просторі   

24. Швецова Ірина Вікторівна (к. пед. н., доцент, Херсонська державна 

морська академія) Соціокультурний компонент іншомовної компетенції 

майбутніх фахівців з навігації і управління морськими суднами 

 

Другий робочий день 

 

01 жовтня 2021 року (п'ятниця)  
 

10.00 – 15.00 – проведення круглого столу та майстер-класів.  

 

 

 
 

 
 

 

 

До нових зустрічей! 

 


