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ПОРЯДОК  РОБОТИ  КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Час 
проведення 

Заходи 
Місце проведення 

заходів 

14.30 – 15.20 Пленарне засідання Ауд. 329 

15.30 – 17.00 
 

 

Робота секцій: 

Секція 1. Психолого-педагогічні  проблеми 
розвитку  особистості 

 

Секція 2. Сімейні стосунки та психологічне 
благополуччя особистості 

 
Секція 3. Актуальні проблеми  соціальної 
педагогіки та соціальної роботи 
 
Секція 4. Корекційна освіта 
 

 

 

           Ауд. 329 

 

 

           Ауд. 220 

 

           Ауд. 304 

            

            Ауд. 316 

17.10 – 17.30 Підбиття підсумків конференції Ауд. 329 

 
      Регламент:  

       Доповіді: до 7 хв.  

       Запитання: до 5 хв. 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
           

         Привітання 
Терещенко Марія Вікторівна, кандидат психологічних наук, заступник директора Інституту 
людини з наукової роботи 
Циганчук Тетяна Володимирівна, кандидат психологічних наук, керівник СНТ Інституту 
людини 
Франчук Дмитро голова СНТ Інституту людини 

                        
 
 Доповіді: 
 

1. Лимар Тетяна (V курс ПП)  -  Страх професійної нереалізації у студентів-психологів 
2. Воронько Валерія, Малієнко Олександра (Ш курс  КО ) -  Хронопсихологічне прогнозування 

дизонтогенезу розумового розвитку дітей старшого дошкільного віку 
3. Мигашко Євгенія  (VІ курс СП) -  Соціально-педагогічна робота з біженцями у громадських 

об’єднаннях 
4. Донець Аліна (VІ курс ПП)  - Феномен психологічної свободи як компонент суб’єктивної 

картини світу молоді. 
 

 

 

ПРОГРАМА 

роботи секцій  
 

Секція 1.  Психолого-педагогічні проблеми розвитку  особистості 

                                        Керівники секції: 
                                          ЦиганчукТ.В., канд.психол.наук 

                                                                                                           Циций А., студ. 6 курсу  
Доповіді:  
1. Давиденко Ольга -  Психологія агресії та насильства у соціальних мережах серед молоді 
2. Колінченко Татяна - Вплив телебачення на розвиток особистості дошкільника 
3. Куприненко Катерина -  Особливості прояву почуття відповідальності у студентської молоді 
4. Куян Катерина - Психологічні чинники інформаційної безпеки особистості студентів у 

сучасному медіапросторі 
5. Нікода Катерина - Індивідуальні стратегії інтерпретації термінології студентами 

психологічних спеціальностей 
6. Папазова Валерія - Часова перспектива як чинник особистісної ефективності студентів 
7. Ткаченко Юлія -  Особливості мотиваційної сфери сучасних студентів-психологів 
8. Хоменко Олексій  - Психологічні особливості самооцінки дітей-вихованців школи- інтернату 
9. Циций Анна  - Психологічні особливості формування «образу –Я » сучасних підлітків 

 

 
 

Секція 2. Сімейні стосунки та психологічне  благополуччя особистості 
                                             Керівники секції:  

                                                                                                         Маланьїна Т.М.,канд.психол.наук 
Дацюк Н., студ. 6 курсу  

 
Доповіді:  

 
1. Дацюк Наталя - Особливості уявлень про сім’ю в етнічній ментальності українців 
2. Накопюк Дарина - Гендерні особливості психологічних проявів кохання. 
3. Недошитко Ольга - Психологічні особливості синдрому професійного вигорання у медичних 

працівників 
4. Лукьяненко Маргарита  - Особливості подружніх стосунків у молодій сім’ї 



5. Рубан Павло - Особливості застування арт-терапії в роботі особами з розумовою відсталістю   
6. Семко Анастасія - Психологічні особливості готовності молоді до шлюбно-сімейних стосунків 
7. Царенко Даша - Роль соціального інтересу у психологічному благополуччі студентів ВНЗ 
8. Шишигіна Катерина -  Психологічна готовність дівчат до материнства 

 
 

 
Секція 3 Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи 

                                                                                 Керівники секції: 
Снітко М.А., канд.пед.наук  

                                                                                                              Мигашко Є, студ. 6 курсу 

Доповіді:  
 
1. Гунько Анастасія - Соціально-педагогічні технології профілактики булінгу серед підлітків у 

школах США 
2. Іванчук Катерина - Підготовка волонтерів у неурядових організаціях до соціально-

педагогічної роботи з онкохворими дітьми 
3. Сімьонова Світлана - Соціально-педагогічна підтримка батьків-одинаків 
4. Тимошенко Катерина - Соціально-педагогічна профілактика суїцидальної поведінки учнів 

основної школи 
5. Зарюгіна Юлія - Соціально-педагогічні умови адаптації студентів першого курсу заочної 

форми навчання до середовища ВНЗ 

 
 

Секція 4  Корекційна освіта 
                                                                                 Керівники секції: 

Таран О.П.., канд.психол.наук  
                                                                                                                                    Пурська І., студ. 4 курсу 

                          

Доповіді:  
 
1. Бєляєва Марія  - Особливості ігрової діяльності старших дошкільників з загальним 

недорозвиненням мовлення 
2. Долнер Вікторія - Особливості формування фонематичних процесів у дітей із тяжкими 

порушеннями мовлення / «Спецметодика початкового навчання мови» 
3. Мамчур Уляна - Психологічні особливості емоційної сфери старших дошкільників з загальним 

недорозвинення мовлення 
4. Мішіна Юлія - Готовність дитини з  порушеннями мовленнєвого розвитку до школи та 

психолого-педагогічні умови її забезпечення / «Спецметодика дошкільного виховання» 
5. Попович Світлана  -  Особливості формування просторових уявлень у дітей старшого 

дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку / «Спецметодика формування 
елементарних математичних уявлень» 

6. Пурська Ірина - Формування духовно-моральних якостей молодших школярів у процесі 
позаурочної діяльності / «Спецметодика «Я і Україна» 

7. Салата Каріна - Особливості комунікативної поведінки у дітей із порушеннями мовлення. 
8. Синельник Марія  - Особливості мотиваційної готовності до шкільного навчання дітей з 

порушеннями мовлення 
9. Тилендій Анастасія - Особливості інтелектуальної готовності до шкільного навчання дітей з 

порушеннями мовлення 
10. Харченко  Дарина  - Особливості пам’яті молодших школярів з порушеннями мовлення. 
11. Ходаківська Анастасія Особливості психокорекційної роботи з дітьми, які мають порушення 

мовлення. 

 


