
Програма 



ПОРЯДОК  РОБОТИ  КОНФЕРЕНЦІЇ 

Час 
проведення 

Заходи 
Місце 

проведення 
заходів 

11.35 – 12.55 Пленарне засідання актова зала 
(2 поверх) 

13.00 – 15.45 Робота секцій: 

 Секція 1 «Науковий подіум: презентація
фахової компетентності майбутніх вчителів-
логопедів»

 Секція 2 «Актуальні проблеми соціальної
педагогіки»

 Секція 3 «Актуальні проблеми соціальної
роботі»

 Секція 4 «Науковий пошук: здобутки
майбутніх практичних психологів»

 Секція 5 «Актуальні проблеми психології»

Ауд. 302 

Ауд. 308 

Ауд. 209 

Ауд. 320 

Ауд. 305 

 Регламент: 
 Доповіді: до 7 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, студентка III курсу спеціальності «Соціальна робота» 
Ауд.: актова зала (2 поверх) 
 

 Тема виступу 

Відкриття конференції 

 Вітальне слово Клішевич Наталії Анатоліївни, директора Інституту людини, 
кандидата педагогічних наук, доцента 

 Підведення підсумків конкурсу «Впіймай емоцію», Вождай Анна Ігорівна 
Доповіді: 

1.  Попова Альона Олексіївна Голова наукового товариства 
студентів, аспірантів, докторантів 

і молодих вчених 
Інституту людини 

Сучасні виклики для 
молодого науковця 

2.  Курінна Владислава Русланівна Студентка 2 курсу напряму 
підготовки «Психологія», яка 

виборола 2 місце у ІІ турі 
Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт у 
галузі «Педагогічна та вікова 

психологія» 

Особливості емоційного 
ставлення юнаків та 

дівчат до сепарації від 
батьків 

3.  Черкасова Анастасія Андріївна Студентка 5 курсу спеціальності 
«Практична психологія», яка 

виборола 2 місце у ІІ турі 
«Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт» у 
галузі «Загальна та соціальна 

психологія» 

Феномен патріотизму в 
уявленнях українці 

4.  Тимошенко Людмила Олександрівна, 

Пугачук Даря Тарасівна 

Студенти 6 курсу спеціальності 
«Соціальна робота (Соціальна 

педагогіка», які вибороли 3 місце у ІІ 
турі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт у 
галузі «Соціальна робота» зі 

спеціальності «Соціальна робота 
(Соціальна педагогіка)» 

Соціальна профілактика 

насильства в сімї та 
жорстокого поводження з 

дітьми 

5.  Луценко Юлія Петрівна, 
Ковальчук Ольга Олександрівна, 

Кошман Дарія Анатоліївна, 
Ковтун Марія Олегівна, 

Меланівська Альона Володимирівна 

Студенти 2 курсу напряму 
підготовки «Спеціальна освіта 

(логопедія)», переможці конкурсу 
наукових проектів Всеукраїнської 
науково-практичної конференції 

«Дослідження молодих учених: від 
заудму до реалізації» 

Студентський науковий 
SMART-туризм 

  



 

Секція 1 
«Науковий подіум: презентація фахової 

компетентності майбутніх вчителів-логопедів» 
Голова: Таран Оксана Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної 
психології, корекційної та інклюзивної освіти 
Секретар: Варваріна Юлія Тарасівна 

 Ауд.: 302 
 

№ 
 

ПІБ студента Тема виступу 

1.  Бєляєва Марія 
Сергіївна 

Формування складо-ритмічної сторони мовлення у дітей із загальним 
недорозвитком мовлення ІІ рівня засобами барабанотерапії 

2.  Гатілова Ольга 
Володимирівна 

Розвиток рухової сфери як фактор активізації формування мовлення у 
дітей із загальним недорозвитком мовлення 

3.  Івченко Марина 
Володимирівна 

Педагогічні технології  формування внутрішнього мовлення у дітей 
молодшого дошкільного віку із затримкою мовленнєвого розвитку 

4.  Куценко Аліна 
Павлівна 

Формування ймовірного прогнозування мовленнєвої діяльності дітей 
старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення 

5.  Малієнко 
Олександра 
Володимирівна 

Формування рецептивної комунікації у дітей молодшого дошкільного віку 
із загальним недорозвитком мовлення полі сенсорними засобами 

6.  Донцова Уляна 
Вікторівна 

Активізація артикуляційної моторики у дітей старшого дошкільного віку з 
дислалією засобами міогімнастики 

7.  Приймаченко 
Марина Сергіївна 

Особливості сформованості словникового запасу у дітей молодшого 
шкільного віку з інтелектуальною недостатністю 

8.  Руденко Юлія 
Сергіївна 

Збагачення активного словника дитини із загальним недорозвитком 
мовлення на основі використання тактильного сприймання 

9.  Салата Каріна 
Олександрівна 

Формування антонімічної лексики у дітей п’ятого року життя із загальним 
недорозвитком мовлення 

10.  Синельник Марія 
Григорівна 

Дослідження вищих психічних функцій у хворих на афазію засобами 
нейропсихологічної діагностики 

11.  Харченко Дарина 
Олександрівна 

Формування до мовленнєвого мислення у дітей раннього віку із 
затримкою мовленнєвого розвитку 

12.  Ходаківська 
Анастасія Василівна 

Особливості емоційного інтелекту дітей старшого дошкільного віку із 
загальним недорозвитком мовлення 

13.  Шкоденко Марина 
Вікторівна 

Система комунікативних засобів дітей дошкільного віку з аутизмом 

14.  Лашкевич Ганна 
Андріївна  

Гармонізація процесів міжпівкульної взаємодії у дітей молодшого 
шкільного віку з порушеннями писемного мовлення 

15.  Міщенко Марина 
Сергіївна 

Мовленнєва мотивація як провідний фактор у формуванні комунікативних 
умінь у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком 
мовлення 

16.  Литвиненко Анна 
Леонідівна 

Вивчення індивідуальних особливостей розвитку учнів перших класів 
міждисциплінарними командами інклюзивних закладів освіти  

17.  Ялова Валерія 
Валеріївна 

Концептуальний аспект Я-концепції у дітей старшого дошкільного віку із 
загальним недорозвитком мовлення  



 

 

Секція 2 
«Актуальні проблеми соціальної педагогіки» 

Голова: Спіріна Тетяна Петрівна, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, 
кандидат педагогічних наук, доцент 
Секретар: Шабала Мальвіна Максимівна  

 Ауд.: 308 
 

№ ПІБ студента Тема виступу 

1.  Власенко Катерина Миколаївна Формування толерантності дітей старшого дошкільного 
віку в умовах інклюзивного навчання 

2.  Драченко Альона Анатоліївна Соціально-педагогічна робота щодо попередження й 
подолання насильства в сім’ях школярів 

3.  Курченко Тетяна Василівна Реалізація соціальної ролі батьків вихованцями шкіл-
інтернатів 

4.  Мартинюк Яна Вячеславівна Організація волонтерської діяльності в умовах сільської 
громади 

5.  Пашинцева Дарія Олегівна Соціально-педагогічної профілактики підліткової 
вагітності серед дівчат в умовах професійно-технічного 
навчального закладу 

6.  Пугачук Дар’я Тарасівна «Соціальна профілактика насильства в сім’ї та 
жорстокого поводження з дітьми» 

7.  Сінільниченко Яніна Валеріївна Профілактика суїцидальної поведінки серед підлітків, які 
навчаються у професійно-технічних закладах 

8.  Сіроштан Карина Андріївна Соціально-педагогічна профілактика комп’ютерно-
ігрової залежності підлітків 

9.  Тимошенко Людмила 
Олександрівна 

“Соціально-педагогічна профілактика вживання 
алкоголю підлітками” 

10.  Шевченко Юлія Іванівна Соціально-педагогічна робота із жінками, засудженими 
до позбавлення волі, які мають дітей віком до 3-х років 

11.  Щеголь Марина Вікторівна “Формування лідерського потенціалу у дітей сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування в центрах 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” 

12.  Ярмоленко Крістіна Юріївна Соціально-педагогічна профілактика інтернет-
залежності старшокласників 

 
  



 

Секція 3 
«Актуальні проблеми соціальної роботи» 

Голова: Попова Альона Олексіївна, викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної 
роботи, Голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених 
Інституту людини 
Секретар: Шипелик Людмила Іванівна 

 Ауд.: 209 
 

№ ПІБ студента Тема виступу 

1.  Бондаренко Олексій 
Володимирович 

Технології підготовки студентів до волонтерської роботи 
в соціальній сфері 

2.  Войналович Тетяна Леонідівна Соціальна профілактика булінгу серед підлітків у 
загальноосвітніх навчальних закладах 

3.  Гайдук Валерія Ігорівна Соціально-професійна адаптація внутрішньо 
переміщених осіб 

4.  Киришун Наталія 
Олександрівна 

Превенція торгівлі людьми у молодіжному середовищі 
професійно-технічних навчальних закладів 

5.  Клименко Тетяна Андріївна Консультативна діяльність соціального працівника на 
Телефоні довіри 

6.  Костенко Ганна Юріївна Соціальна профілактика раннього материнства і 
батьківства серед старших підлітків в умовах КДМ 

7.  Паламарчук Анастасія 
Андріївна 

Формування соціальної відповідальності споживачів 
психоактивних речовин 

8.  Раделицька Ірина Ігорівна 
 

Діяльність соціальних працівників  з фандрайзінгу у 
неурядових організацій 

9.  Рогозна Юлія Миколаївна Підвищення лідерського потенціалу учнів професійно-
технічних навчальних закладів 

10.  Южанін Віктор Сергійович Соціальна робота з військовослужбовцями - учасниками 
бойових дій в зоні АТО 

 
  



Секція 4 
«Науковий пошук:  

здобутки майбутніх практичних психологів» 

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

 Ауд.: 320

№ ПІБ студента Тема виступу

1. Бантуш Роман Олександрович Уявлення молодших школярів щодо ролі батька у 
вихованні дітей

2. Гриценко Катерина Романівна Співвідношення адаптаційних можливостей 
атрибутивного стилю та внутрішнього конфлікту 
особистості 

3. Жильцов Андрій Олексійович Особливості емоційного інтелекту наркозалежних осіб 
юнацького віку

4. Іванська Анна Едуардівна Психологічні особливості прояву стресу у студентів із 
різними атрибутивними стилями

5. Коваленко Яна Євгеніївна Особливості ставлення до гендерної рівності в 
подружніх стосунках

6. Левченко Анна Олексіївна  Психологічні особливості ідентичності жінок

7. Петрук Вікторія Володимирівна Причини та наслідки насильства у молодшому 
шкільному віці

8. Прилюдько Олександра 
Валеріївна

Ставлення жінок до вагітності залежно від рольових 
сімейних настанов

9. Сапегіна Дар`я Миколаївна Особливості соціального  інтелекту осіб з інвалідністю 
внаслідок інтелектуальних порушень

10. Скляренко Євгенія Євгеніївна Прояви агресії у студентів- психологів 

11. Франчук Дмитро Валентинович Психологічні особливості життєвої позиції внутрішньо 
переміщених осіб

12. Швидка Катерина Анатоліївн Міжособистісні потреби осіб, схильних до 
співзалежності

13. Шульженко Дар`я Віталіївна Психологічні особливості суїцидальної поведінки 
студентської молоді

14. Юзькова Ірина Валеріївна Розвиток творчої активності в зрілому віці 



Секція 5 
«Актуальні проблеми психології» 

Голова: Сорокіна Олена Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної, 
вікової та педагогічної психології 
Секретар: Михайловська Олена Сергіївна 

 Ауд.: 305

№ ПІБ студента Тема виступу 

1. Брацкова Людмила Вікторінва Психологічний супровід жінок після розлучення 

2. Бузніковата Ористлава
Миколаївна

Психологія захоплень сучасних підлітків 

3. Волошина Ольга Сергіївна Класифікація комп’ютерних ігор за жанрами 

4. Волощук Олександр
Миколайович

Психологічні труднощі навчання дітей грі в шахи 

5. Гоєк  Ольга Олегівна Психологія спілкування студентів в мережі інтернет 

6. Горбатенко Катерина Георгіївна    Феномен віддтермінованого життя

7. Ковбасюк Інна Олександрівна Партнерська взаємодія в умовах шкільного навчання 

8. Массіна Анастасія Євгенівна Булінг у молодшому шкільному віці 

9. Мачуга Олена Олегівна Психологічно-просвітницька діяльність для студентів 

10. Миколайчук Олена Віталіївна Основні причини стресів у фінансовій організації 

11. Міщенко Вікторія Михайліна Спектр проблем та їх чинники в розробленні 
іміджмейкінгу міні-маркету 

12. Олійник Марина Сергіївна Особливості формування медіа грамотності студентів 

13. Пантюхіна Юлія Ігорівна Стрес у діяльності підприємця-початківця 

14. Радукан Ярослава Михайлівна Особливості розвитку комунікативних компетентностей 
особистості 

15. Рись Оксана Григорівна Подолання дитячої агресивності засобами 
психологічного експрес-порадника батькам 

16. Рядченко Тетяна
Володимирівна

Онлайн технології у наданні первинної консультативної 
допомоги кризових  станів 

17. Сердюк Людмила Сергіївна Використання арт-технологій у становленні фахівця-
психолога 

18. Скакун Олег Вікторович Детермінанти прояву мазохістичних компонентів 
особистості 

19. Скуріхіна Альона Михайлівна Основні компетенції педагогічних працівників 

20. Тітаренко Нікіта Петрович Реалізація комунікативної функції у подружніх пар 
різного віку 

21. Фокіна Вікторія Анатоліївна Кінотренінг як практика успішної комунікації особистості 

22. Шрам Богдана Сергіївна Практика «Slow life» у благополуччі особистості 

23. Якубович Тамара Дмитрівна Психологічні особливості професійної компетентності 
працівників сфери обслуговування 


