
 

 
 

 

 

 

Програма 



 

ПОРЯДОК  РОБОТИ  КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Час 

проведення 

Заходи Місце проведення 

заходів 

11.35 – 12.35 Пленарне засідання Ауд. 329 

12.40 – 14.20 

 
Робота секцій: 

 

Секція 1. Психологія сьогодення 

 

Секція 2. Актуальні проблеми практичної 

психології 

 

Секція 3. Актуальні проблеми  соціальної 

педагогіки та соціальної роботи 

 

 

 

Ауд. 304 

 

 

Ауд. 327 

 

Ауд. 329 

14.30 – 15.00 Підведення підсумків конференції Ауд. 329 

 

       

Регламент:  

       Доповіді: до 7 хв.  

       Запитання: до 10 хв. 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

           

 

 Вітальне слово 

 

 Безпалько Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, 

професор, директор Інституту людини 

 Лях Тетяна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, 

заступник директора Інституту людини з наукової роботи  

 

 

 Доповіді: 

 

1. Воронько Валерія,  студентка н.п. "Корекційна освіта (логопедія)   -  

"Лялька як персона: сучасний педагогічний підхід до особистісного 

розвитку дітей з особливими потребами" 

2. Лимар Тетяна, студентка н.п. «Практична психологія» - «Феномен 

страждання в архетипічних уявленнях українців» 

3. Малієнко Олександра, студентка н.п. "Корекційна освіта (логопедія) 

-  "Хронопсихологічне прогнозування розумового розвитку дітей 

старшого дошкільного віку". 

4. Паламарчук Михайло, студент н.п. «Психологія»  - «Імідж 

студентського лідера очима студентів: результати 

психосемантичного дослідження» 

5. Рогозна Юлія, студентка н.п. «Соціальна педагогіка» - 

«Профілактика жорстокого поводження з дітьми серед батьків 

неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із законом» 

6. Хвостовська Ганна , студентка н.п. «Психологія» - «Соціально-

психологічні особливості емоційного вигорання у бортових 

провідників в авіаційній сфері» 

 

 



ПРОГРАМА 

роботи секцій  

 

Секція 1  

Психологія сьогодення 

                                        Керівники секції: 

                                          Сорокіна О.А., канд.психол.наук 

                                                                                 Паламарчук М., студ. 3 курсу 

н.п. «Психологія» 

Доповіді:  

1. Бігун Я.О.- Особливості ціннісних орієнтацій молоді субкультурних 

угруповань. 

2. Вакуленко Є.Ю. - Особливості мотивації жінок до заняття фітнесом (на 

прикладі Тай-бо). 

3. Гойко Г.А. - Психологічні особливості формування кар’єрних 

орієнтацій студентів психологів. 

4. Зленко І.С. – Психологічна готовність особистості до волонтерської 

діяльності 

5. Зубков В.Я. - Психологічні особливості гравців в Dota 2 та їх зв'язок з 

результативністю у грі 

6. Каховська М.Ю. - Психологічні особливості професійної мотивації 

майбутніх фахівців соціальної сфери. 

7. Омельчук А.В. – Особливості Я-концепції жінок з нетрадиційною 

сексуальною орієнтацією 

8. Сіренко О.В. - Психологічні чинники формування етнічної свідомості у 

молодших школярів. 

9. Тинко Є. О. - Емоційний інтелект, як чинник профілактики віктимізації 

особистості. 

10. Федорець С.Б. - Гендерні особливості менеджменту в 

центральних органах виконавчої влади. 

11. Янович Є.В. - Психологічні особливості становлення громадянської 

позиції студентської молоді 



Секція 2 

Практична психологія:  

супровід особистісного становлення 

 

Керівники секції: 

Маланьїна Т.М., канд. психол. наук, 

                                             Лимар Т.О, студ. 6 курсу 

н.п. «Практична психологія» 

 

Доповіді:  

1. Барабащук С.С. - Психологічні особливості взаємозв’язку агресивності 

і сприйняття гумору у студентському просторі 

2. Беліченко К.Ю. - Культуральні аспекти психологічного благополуччя 

студентської молоді 

3. Бідна С. І.- Особливості «картини світу» в учасників бойових дій 

4. Бондаренко В.В. - Психологічні особливості молоді, схильної до 

використання інтерент- ресурсів як засобів самопрезентації  

5. Войтенко Ю.О.- Музика, як регуляція  психічного стану особистості 

6. Куць В.І. - Вплив мультиплікації на емоційну сферу дітей молодшого 

шкільного віку 

7. Момені А.І. Психологічні особливості ціннісних орієнтацій мусульман-

шиїтів 

8. Нестеренко А.О. - Тренінгові технології у профілактиці конфліктності 

підлітків 

9. Сайпілаєва Ю.Б. - Особливості прояву агресивної поведінки в 

підлітковому віці 

 

 

 

 

 



 

Секція 3 

Актуальні проблеми соціальної педагогіки та  

соціальної роботи 

 

                                                                                 Керівники секції: 

Спіріна Т.П., канд.пед.наук, 

Фейдюк О.В., студ. 5 курсу н.п. «Соціальна педагогіка» 

                                                            

Доповіді:  

1. Грановська В.М. - Зарубіжний досвід формування батьківської 

компетентності 

2. Дунасі  І.І. - Соціально-педагогічна діяльність неурядових організацій із 

запровадження практик альтернативного догляду дітей 

3. Качан А.В. - Соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки 

учнів професійно-технічних навчальних закладів 

4. Качуровська В.Ю.- Технології підготовки студентів-волонтерів до 

організації вуличного дозвілля дітей 

5. Лещенко А.М. - Підготовка старшокласників до сімейного життя 

6. Муляр Н.В. - Соціалізація дітей з інвалідністю у соціально-

реабілітаційному центрі для дітей та молоді з функціональними 

обмеженнями 

7. Нестеренко О.О. - Соціально-педагогічна робота з вимушеними 

переселенцями зі Сходу України 

8. Плєвако А.Т. - Соціальна профілактика торгівлі людьми серед молоді в 

неурядових організаціях 

9. Романенко К.О. Соціально-педагогічна робота з формування навичок 

безпечного спілкування учнівської молоді в соціальних мережах 

10. Труш А.І - Соціально-педагогічна профілактика делінквентної 

поведінки неповнолітніх, які перебувають на обліку у правоохоронних 

органах 

Організацій комітет                                  


