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ПОРЯДОК  РОБОТИ  КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Час 
проведення 

Заходи 
Місце 

проведення 
заходів 

13.00 – 14.20 Пленарне засідання  Ауд. 305 

 

14.25 – 17.00 
 

Робота секцій: 
 

 Секція 1 «Наукові перспективи спеціальної 
психології та педагогіки» 
 

 Секція 2 «Актуальні проблеми соціальної та 
соціально-педагогічної роботи» 
 

 Секція 3 «Актуальні проблеми практичної 
психології» 
 

 Секція 4 «Актуальні проблеми психології» 

 
 

Ауд.  
301, 320 

 
Ауд.  

209, 210 
 

Ауд. 302 
 

 
Ауд. 322 

 
 

 
      Регламент:  

       Доповіді: до 7-10 хв.  
       Запитання: до 5 хв. 



 

Пленарне засідання  
Голова: Попова Альона Олексіївна, голова наукового товариства студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих вчених Інституту людини 
Секретар: Зінченко Аліна Сергіївна, секретар наукового товариства студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих вчених Інституту людини 
 

 Ауд.: 305 

 

Тема виступу Доповідач (і) 

 Вітальне слово 
Клішевич Наталія Анатоліївна, директор Інституту 
людини, кандидат педагогічних наук, доцент 

Проект «соціальна робота у порівнянні» 
Інституту людини та Університету 
Кельну (Німеччина) за фінансової 
підтримки програми MeetUp! Німецько-
українські молодіжні зустрічі фонду 
«Пам‘ять. Відповідальність. Майбутнє». 

Павлюк Роман Олександрович, кандидат педагогічних наук, 

доцент, заступник директора Інституту людини з науково-
методичної та навчальної роботи; 
Луценко Юлія, Ковальчук Ольга, студенти ІІІ курсу 

спеціальності «Спеціальна освіта» Інституту людини; 
Сулима Оксана, кандидат педагогічних наук,  радник Ірпінського 

міського голови з питань міжнародної співпраці 

Взаємозв'язок життєстійкості та 
самоактуалізації студентів-психологів 

Овдієнко Анна Іванівна, студентка 4 курсу спеціальності 

«Практична психологія» 

«LANGUAGE COACH» – інструмент 
формування та розвитку крос-
культурної компетентності 

Сердюк Людмила Михайлівна, магістр спеціальності 

«Психологія» Київського університету імені Бориса Грінченка 

Покращення якості комунікації: 
логопедичний аспект 

Іпатенко Катерина, Онищук Ірина, Суховець Наталія, 
Шкроба Дарина, студенти 2 курсу спеціальності «Спеціальна 

освіта» Інституту людини  

Міжнародні обміни Erasmus+ як елемент 
підготовки студентів у вищих 
навчальних закладах 

Зінченко Аліна Сергіївна, студентка 4 курсу спеціальності 
«Соціальна робота» Інституту людини  

  



 

Секція 1 
«Наукові перспективи  

спеціальної психології та педагогіки» 
Підсекція 1 

Голова: Таран Оксана Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної 
психології, корекційної та інклюзивної освіти 
Секретар: Міщенко Марина Сергіївна, лаборант кафедри спеціальної психології, корекційної та 
інклюзивної освіти 
 

 Ауд.: 301 
 

№ 
 

ПІБ студента Тема виступу 

1.  Абраменко Марія 
Андріївна 

Формування читацьких навичок в учнів молодшого шкільного віку з 
ООП 

2.  Бабеша Ольга 
Михайлівна 

Розвиток тактильного сприймання як засіб активізації пізнавальної та 
мовленнєвої діяльності дітей із загальним недорозвитком мовлення 

3.  Бабчук Світлана 
Володимирівна 

Формування графомоторних навичок у дітей старшого дошкільного 
віку із ЗНМ 

4.  Берегова Катерина 
Андріївна 

Формування навичок читання у дітей старшого дошкільного віку із 
ЗНМ засобами Монтессорі-педагогіки 

5.  Гижко-Третяк 
Людмила 
Анатоліївна 

Особливості психологічної картини світу у дітей старшого дошкільного 
віку із ЗНМ 

6.  Голуб Вікторія 
Віталіївна 

Формування довільного мовного аналізу у дітей дошкільного віку із 
ЗНМ 

7.  Іванкевич Ірина 
Андріївна 

Подолання артикуляційної диспраксії у дітей молодшого дошкільного 
віку із ЗНМ засобами кінестетичної міогімнастики 

8.  Коваленко 
Світлана 
Валеріївна 

Формування синтаксичної складової мовлення у дітей старшого 
дошкільного віку із ЗНМ засобами тактильних квестів 

9.  Кулик Дар’я 
Віталіївна 

Класний менеджмент як стратегія створення інклюзивного освітнього 
середовища для дітей з ТПМ 

10.  Кухарчук  Катерина 
Петрівна 

Формування навичок самообслуговування у дітей молодшого 
дошкільного віку з порушеннями мовлення 

11.  Лозинський Василь 
Ігорович 

Формування логіко-граматичних конструкцій у мовленні  дітей 
старшого дошкільного віку із ЗНМ 

 
  



 

Підсекція 2 
Голова: Тичина Катерина Олександрівна, старший викладач кафедри спеціальної психології, 
корекційної та інклюзивної освіти 
Секретар: Дубовик Марія Олександрівна, кандидат психологічних наук, викладач кафедри 
спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти  

 

 Ауд.: 320 
 

№ 
 

ПІБ студента Тема виступу 

1.  Марчук Мар’яна 
Василівна 

Збагачення словника дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ 
емоційною лексикою засобами методики «Лялька як персона». 

2.  Махенько 
Марина 
Олегівна 

Формування мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ 
засобами інтерактивних ігор 

3.  Меліхова 
Катерина 
Олексіївна 

Формування діалогічного мовлення у дітей  старшого дошкільного віку 
з фонетико-фонематичним недорозвитком 

4.  Миколаєнко 
Валерія 
Олександрівна 

Формування складо-ритмічної структури слова у дітей молодшого 
дошкільного віку з порушеннями мовлення. 

5.  Михасів 
Ярослава 
Олегівна 

Особливості соціально-емоційної сфери у дітей старшого дошкільного 
віку із загальним недорозвитком мовлення 

6.  Підручна Юлія 
Сергіївна 

Формування зорового гнозису у дорослих з афазією 

7.  Попович Тетяна 
Миколаївна 

Формування логічного мислення дітей старшого дошкільного віку з 
ФФНМ 

8.  
Рудько Марина 
Віталіївна 

Формування зв’язного мовлення з використанням візуальних засобів у 
дітей молодшого шкільного віку з порушеннями інтелектуального 
розвитку. 

9.  Савченко Марія 
Ростиславівна 

Використання методики PEP-3 для планування логопедичної допомоги 
дітям старшого дошкільного віку з ООП 

10.  Саєвич Наталія 
Олександрівна 

Формування комунікативних навичок засобами дидактичних ігор у 
дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ 

11.  Шафаренко 
Анна Сергіївна 

Особливості формування слухового гнозису у дітей середнього 
дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення 



 

Секція 2 
«Актуальні проблеми соціальної роботи» 

Підсекція 1 
Голова: Денисюк Олена Миколаївна, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної 
роботи, кандидат педагогічних наук, доцент 
Секретар: Лехолетова Марина Миколаївна, викладач кафедри соціальної педагогіки та 
соціальної роботи, кандидат педагогічних наук 

 Ауд.: 209 
 

№ ПІБ студента Тема виступу 

1.  Глушкова Катерина 
Олександрівна 

Формування мотивації до здорового способу життя в 
учнів професійно-технічних навчальних закладів 

2.  Гордун Ганна 
Вікторівна 

Застосування технологій медико-соціальної роботи в 
діяльності соціального працівника 

3.  Євтушок Інна 
Анатоліївна 

Профілактика булінгу у дітей із сімей, які перебувають в 
складних життєвих обставинах 

4.  Ільтяєва Тетяна 
Олександрівна 

Професійна готовність майбутнього соціального 
працівника до роботи з засудженими у місцях 
позбавлення волі 

5.  Маденова Юлія 
Віталіївна 

Організація культурно-дозвіллевої діяльності людей 
похилого віку 

6.  Потапенко Катерина 
Юріївна 

Соціальна робота з профілактики домашнього 
насильства стосовно дітей в центрах соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді 

7.  Радомська Дар’я 
Юріївна 

Врегулювання міжособистісних конфліктів серед молоді 
в професійній діяльності соціального працівника 

8.  Резніченко Вероніка 
Георгіївна 

Соціальна профілактика протиправної поведінки 
громадськими організаціями 

9.  Сімановська Марина 
Геннадіївна 

Соціальна реінтеграція безпритульних осіб  
у територіальних громадах 

10.  Бернацька Анастасія 
Леонідівна 

Формування соціальної активності студентської молоді в 
місцевих громадах 

11.  Бовсуновська Анна 
Миколаївна 

Сучасні практики організації дозвілля дітей у дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку 

12.  Бойчас Катерина 
Ігорівна 

Соціально-педагогічна діагностика шкільної дезадаптації 
учнів підліткового віку 

13.  Грицуняк Ірина 
Сергіївна 

Соціальна профілактика гендерних стереотипів 
у військовослужбовців 

  



 

Підсекція 2 
 

Голова: Спіріна Тетяна Петрівна, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, 
кандидат педагогічних наук, доцент 
Секретар: Дуля Аліна Володимирівна, викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної 
роботи 

 Ауд.: 210 
 

 № ПІБ студента Тема виступу 

1.  Єрмачкова Валентина 
Юріївна 

Розвиток центрів соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді в Україні на засадах партнерської 
взаємодії 

2.  Зюзько Діна 
Михайлівна 

Соціалізація дітей молодшого шкільного віку під 
впливом віртуального середовища 

3.  Качура Катерина 
Олександрівна 

Соціально-педагогічна профілактика кібербулінгу 
серед підлітків 

4.  Кравченко Катерина 
Миколаївна 

Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми,  
які перебувають у конфлікті з законом 

5.  Літвінчук Вікторія 
Іванівна 

Соціально-педагогічна профілактика жорстокого 
поводження щодо дітей у сім`ї 

6.  Пивовар Марія 
Олександрівна 

Сексуальна освіта молоді в діяльності 
громадських об’єднань 

7.  Ступак Вікторія 
Олегівна 

Розвиток лідерських якостей у підлітків в умовах 
дитячого табору 

8.  Шевченко Віталія 
Олександрівна 

Підготовка майбутніх соціальних педагогів до 
роботи в закладах оздоровлення та відпочинку 

 
  



 

Секція 3 
«Актуальні проблеми практичної психології» 

Голова: Маланьїна Тетяна Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
практичної психології 
Секретар: Циганчук Тетяна Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
практичної психології  

 Ауд.: 302 
 

№ ПІБ студента Тема виступу 

1.  Бандура Юлія Валеріївна 
 

Соціально-демографічні фактори депресивних та 
тривожних проявів у старшокласників 

2.  Галінкіна Надія Сергіївна 
 

Відображення психологічних особливостей відомих осіб 
в їх  текстах 

3.  Грипич Олександр Сергійович Сценарні чинники професійного вибору в юнацькому віці 

4.  Дець Ольга Петрівна Особливості соціальних настановлень людей із 
психосоматичними розладами 

5.  Зарівна Ольга Володимирівна Психосемантична структура соціальних переконань 
подружжя з різними типами прив’язаності 

6.  Кириченко Анастасія 
Анатоліївна 

Особливості психологічного благополуччя студентів-
психологів 

7.  Кібальник Нікіта Сергійович 
 

Психосемантична реконструкція образу воїна-захисника 
в буденній свідомості сучасника 

8.  Компанієць Микита Віталійович Особливості професійної ідентичності студентів 
технічних спеціальностей 

9.  Коркос Ярослав Олександрович Особливості прояву прокрастинації у осіб юнацького віку 

10.  Мудрак Наталія Сергіївна Гендерні особливості комп’ютерної залежності у 
підлітків 

11.  Охота Алла Андріївна Психосемантична структура переконань студентів 
стосовно представників ЛГБТ-спільнот 

12.  Подзюбанчук Ірина Миколаївна Психологічні особливості переживання самотності в 
юнацькому віці 

13.  Пузир Марія Миколаївна Уявлення про заздрощі у студентів-психологів 

14.  Стрельченко Анастасія 
Владиславівна 

Психологічні чинники депресивних проявів  студентів-
психологів 

15.  Черненко Марія Олегівна Психологічні механізми формування екологічної 
поведінки у соціальних мережах 

 
 



 

 
Секція 4 

«Актуальні проблеми психології» 
 

Голова: Сорокіна Олена Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної, 
вікової та педагогічної психології 
Секретар:  Михайловська Олена Сергіївна, студентка  групи ПСб-1-15-4.0д. 

 Ауд.: 322 
 

№ ПІБ студента Тема виступу 

1.  Гончарова Ярина Ігорівна 
 

Самотність як соціально-психологічна проблема 
сучасного юнацтва  

2.  Гушель Владислав 
Анатолійович 

Кар’єрні орієнтації сучасної молоді 

3.  Зіналієв Максим 
Миколайович 

Проблема віртуального тайм-кілерства у 
молодіжному середовищі 

4.  Комас-Кутаєв Олександр 
Олександрович 

Психопрофілактика дезінформації та фейків 

5.  Миколайчук Вікторія 
Валеріївна 

Адаптація першокласників до навчання у школі 

6.  Пащенко Катерина 
Василівна 

Формування правової культури школярів 

7.  Полякова Алла 
Володимирівна 

Психологічний супровід батьків дітей з 

розладами аутичного спектру 

8.  Савченко Тетяна Віталіївна Розвиток стресостійкості сучасних підлітків 
9.  Сидоркін Віталій 

Володимирович 
Духовні цінності особистості у профілактиці 
ворожості та насилля 

10.  Трояновський Всеволод 
Сергійович 

Психологічний портрет молодого підприємця 

 


