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ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

 

Голова програмного комітету: 

Киричук Галина Євгеніївна – ректор Житомирського державного 

університету імені Івана Франка, доктор біологічних наук, професор. 

 

Члени програмного комітету: 

Боцян Тетяна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, проректор 

з наукової роботи та міжнародних зв’язків Житомирського державного 

університету імені Івана Франка. 

Тичина Ірина Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент, декан 

соціально-психологічного факультету Житомирського державного 

університету імені Івана Франка. 

Моляко Валентин Олексійович – доктор психологічних наук, професор, 

завідувач лабораторії психології творчості Інституту психології імені 

Г. С. Костюка НАПН України, дійсний член НАПН України.  

Булах Ірина Сергіївна – доктор психологічних наук, професор, декан 

факультету психології Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова. 

Кашпур Юрій Михайлович – кандидат психологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри теоретичної та консультативної психології факультету 

психології Національного педагогічного університету імені                               

М.П. Драгоманова. 

Кравченко Оксана Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, 

декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Діхтяренко Світлана Юріївна – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри психології факультету соціальної та психологічної освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Перепелюк Тетяна Дмитрівна – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри психології факультету соціальної та психологічної освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Вінс Вікторія Анатоліївна – кандидат психологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри менеджменту, практичної психології та інклюзивної 

освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди». 

Бочаріна Наталія Олексіївна – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри менеджменту, практичної психології та інклюзивної освіти ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди». 

Іващенко Альона Ігорівна – кандидат психологічних наук, старший 

викладач  кафедри менеджменту, практичної психології та інклюзивної 
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освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди». 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

Голова організаційного комітету: 

Портницька Наталія Федорівна – кандидат психологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри соціальної та практичної психології Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. 

 

Члени організаційного комітету: 

Котлова Людмила Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної та практичної психології Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. 

Пирог Ганна Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного 

університету імені Івана Франка. 

 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

13 травня 2021 року (четвер) 

 

Час Захід Посилання 

09.40 – 

10.00 

10.00 – 

10.30 

10.30 – 

12.00 

Підключення учасників 

конференції 

Відкриття конференції 

Пленарне засідання 

 

https://zoom.us/j/93195342586?pwd=ak1Xb

mprdFBUQnRZOWszWU91VHdyUT09 

Ідентифікатор конференції:  

931 9534 2586 

Код доступу: 1 
 

 

 

РЕГЛАМЕНТ: 

Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хв. 

  

https://zoom.us/j/93195342586?pwd=ak1XbmprdFBUQnRZOWszWU91VHdyUT09
https://zoom.us/j/93195342586?pwd=ak1XbmprdFBUQnRZOWszWU91VHdyUT09
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ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
https://zoom.us/j/93195342586?pwd=ak1XbmprdFBUQnRZOWszWU91VHdyUT09 

Ідентифікатор конференції: 931 9534 2586 

Код доступу: 1 

 

Вітальне слово 
 

Боцян Тетяна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, 

проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. 

Тичина Ірина Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент, 

декан соціально-психологічного факультету Житомирського державного 

університету імені Івана Франка. 

Булах Ірина Сергіївна – доктор психологічних наук, професор, декан 

факультету психології Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова. 

Кравченко Оксана Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, 

декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Вінс Вікторія Анатоліївна – кандидат психологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри менеджменту, практичної психології та інклюзивної освіти 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди». 

  

https://zoom.us/j/93195342586?pwd=ak1XbmprdFBUQnRZOWszWU91VHdyUT09
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

Онлайн трансляція та участь за посиланням (Zoom):  

https://zoom.us/j/93195342586?pwd=ak1XbmprdFBUQnRZOWszWU91VHdyUT09 

Ідентифікатор конференції: 931 9534 2586 

Код доступу: 1 

 

Модератор: Котлова Людмила Олександрівна – кандидат психологічних 

наук, доцент, доцент кафедри соціальної та практичної психології 

Житомирського державного університету імені Івана Франка. 

 

 

ДОПОВІДІ: 
 

1. Булах Ірина Сергіївна – доктор психологічних наук, професор кафедри 

теоретичної та консультативної психології, декан факультету психології, 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. 
Моральна самосвідомість як чинник особистісного зростання сучасної 

людини. 

 

2. Горбунова Вікторія Валеріївна – доктор психологічних наук, доцент, 

професор кафедри соціальної та практичної психології, Житомирський 

державний університет імені Івана Франка. 

EuroPsy як Європейська система стандартів якості освіти та 

професійного зростання психологів.  

 

3. Климчук Віталій Олександрович – доктор психологічних наук, доцент, 

провідний науковий співробітник лабораторії соціальної психології 

особистості Інституту соціальної та політичної психології Національної 

академії педагогічних наук України; координатор Community Mental Health 

Services Development («Mental Health for Ukraine Project» by GFA Consulting 

group), Mental Health Expert for the National Health Service of Ukraine. 

Посттравматичне зростання особистості в умовах коронавірусної 

пандемії. 

 

4. Pavel Larionov – докторант факультету психології, Karolina Mudło - 

Głagolska – асистентка кафедри психології праці та організаційної психології, 

Університет Казимира Великого (м. Бидгощ, Польща). 

Ключевые проблемы исследования алекситимии. 

 

https://zoom.us/j/93195342586?pwd=ak1XbmprdFBUQnRZOWszWU91VHdyUT09
http://ispp.org.ua/
http://naps.gov.ua/
http://naps.gov.ua/
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5. Ткачук Таїсія Анатоліївна – доктор психологічних наук, професор кафедри 

менеджменту, практичної психології та інклюзивної освіти, ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди». 

Інтернет-залежність: хибний діагноз. 

 

6. Бігун Неля Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

теоретичної та консультативної психології, Національний педагогічний 

університет імені М. П. Драгоманова, психолог, психотерапевт, дефектолог, 

член Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії, тренер центру 

розвитку особистості «TrainingBOX». 

Проблема становлення самодостатності особистості у контексті 

суспільного та наукового дискурсу. 

  



Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція  

«Актуальні проблеми особистісного зростання» 

м. Житомир, 13 травня 2021 р. 
 

Секція 1. Особливості особистісного зростання  

на різних етапах онтогенезу 
 

Модератор:  

Мазяр Олег Васильович – кандидат психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної та практичної психології. 

 

1. Бєлякова Світлана Миколаївна – кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри менеджменту, практичної психології та інклюзивної освіти, 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди». 

Психологічні особливості формування особистості підлітка під 

впливом соціальних мереж.  

 

2. Бондарева Елена Владимировна – старший преподаватель кафедры 

психологии, Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека 

(г. Ташкент, Узбекистан). 

Психологическая разумность в контексте проблемы жизненной 

перспективы студентов. 

 

3. Булуй Тетяна Валентинівна – магістрантка спеціальності 

«Психологія», Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Відчуття психологічного благополуччя та задоволеності сімейними 

стосунками: параметри аналізу. 

 

4. Весельська Алла Леонідівна – старший викладач кафедри соціальної 

та практичної психології, Житомирський державний університет імені Івана 

Франка. 

Образ «духовного ідеалу» у свідомості людей різного віку. 

 

5. Власюк Галина Олександрівна – магістрантка спеціальності 

«Психологія», Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Конфлікти як чинник особистісного розвитку в молодшому шкільному 

віці. 

 

6. Гулько Юлія Анатоліївна – кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії психології творчості Інституту психології 

імені Г. С. Костюка НАПН України.  

Види дитячого предметного експериментування. 

  

7. Домальчук Ольга Володимирівна – магістрантка спеціальності 

«Психологія», Житомирський державний університет імені Івана Франка. 
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Теоретичний аналіз проблеми дитячо-батьківських стосунків.  

 

8. Звольська Наталія Михайлівна – магістрантка спеціальності 

«Психологія», Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини. 

До питання про асертивність особистості. 

 

9. Калмикова Юлія Борисівна – магістрантка спеціальності 

«Психологія», Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Особливості мотивації досягнення та професійної самоефективності. 

 

10. Кирильчук Інна Василівна – аспірантка кафедри соціальної та 

практичної психології, Житомирський державний університет імені Івана 

Франка. 

Розвиток суб’єктності в онтогенезі. 

 

11.  Котлова Людмила Олександрівна – кандидат психологічних наук, 

доцент, доцент кафедри соціальної та практичної психології, Житомирський 

державний університет імені Івана Франка. 

До проблеми розвитку моральних цінностей молодших школярів. 

 

12.  Кротюк Катерина Андріївна – аспірантка кафедри соціальної та 

практичної психології, Житомирський державний університет імені Івана 

Франка. 

Розвиток ціннісно-смислової сфери військовослужбовців, які брали 

участь в бойових діях зони ООС. 

 

13.  Лаас Марина Вікторівна – аспірантка кафедри соціальної та 

практичної психології, Житомирський державний університет імені Івана 

Франка. 

Особливості розвитку емпатії у ранньому та пізньому юнацькому віці. 

 

14.  Мазяр Олег Васильович – кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної та практичної психології, Житомирський 

державний університет імені Івана Франка. 

Формування відповідальності в підлітковому періоді в залежності від 

типу сформованої прив'язаності. 

 

15.  Машевська Надія Олександрівна – магістрантка спеціальності 

«Психологія», Житомирський державний університет імені Івана Франка.  

Причини виникнення конфліктної поведінки в підлітковому віці. 
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16.  Мельничук Ірина Ярославівна – кандидат психологічних наук, 

доцент, доцент кафедри практичної психології, Центральноукраїнський 

державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. 

Особистісне зростання у процесі формування стресостійкості 

підлітків. 

 

17. Мокроусова Анна Андріївна – студентка факультету психології, 

Київський національний університет імені Тараса Шеченка. 

Профілактика комунікативних девіацій підлітків. 

 

18.  Моляко Валентин Олексійович – доктор психологічних наук, 

професор, завідувач лабораторії психології творчості Інституту психології 

імені Г. С. Костюка НАПН України, дійсний член НАПН України.  

Актуальні проблеми виховання творчої особистості.  
 

19.  Мухіна Людмила Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Національний університет 

кораблебудування імені адмірала Макарова. 

Криза першого року життя як прояв особистісного зростання 

особистості. 

 

20.  Портницька Наталія Федорівна – кандидат психологічних наук, 

доцент, Тичина Ірина Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент, 

Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Підготовка фахівців до роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами: організація діагностичної роботи. 

 

21.  Перепелюк Тетяна Дмитрівна – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри психології, Тимошенко Андрій Вікторович – магістрант 

спеціальності «Психологія», Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини. 

Масова паніка як наслідок карантину в ситуації пандемії. 

 

22. Стеценко Алла Іванівна – викладач кафедри менеджменту, практичної 

психології та інклюзивної освіти, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

Психолого-педагогічні умови професійного зростання майбутнього 

психолога після подолання фрустрації. 

 

23.  Стернійчук Юлія Анатоліївна – здобувачка першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти Житомирський державний університет 

імені Івана Франка. 
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Особливості переживання страху дорослішання особами юнацького 

віку. 

 

24.  Фальковська Людмила Миколаївна – старший викладач кафедри 

соціальної та практичної психології, Житомирський державний університет 

імені Івана Франка. 

Особливості дитячої жорстокості як психологічна проблема. 

 

25.  Філоненко Ганна Анатоліївна – магістрантка спеціальності 

«Психологія», Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Дослідження схильності до маніпулятивної поведінки. 

 

26.  Царук Ольга Іванівна – магістрантка спеціальності «Психологія», 

Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Дослідження асертивності особистості юнацького віку. 

 

27.  Цьомик Христина Богданівна – аспірантка кафедри теоретичної та 

консультативної психології, Національний педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова.  

Емоційна значущість як детермінанта особистісного зростання. 

 

 

 

Секція 2. Соціально-психологічні аспекти  

особистісного зростання в умовах  

трансформації сучасного суспільства 
 

Модератор:  

Котлова Людмила Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної та практичної психології. 

 

1. Бережна Людмила Василівна – магістрантка спеціальності 

«Психологія», Житомирський державний університет імені Івана Франка.  

Теоретичний аналіз проблеми професійного та емоційного вигорання 

працівників соціальної сфери. 

 

2. Бродська Ксенія Андріївна – магістрантка спеціальності 

«Психологія», Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Основні інструменти та методи маркетингового позиціонування на 

ринку освітніх послуг. 
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3. Вознюк Ксенія Дмитрівна – магістрантка спеціальності «Психологія», 

Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Теоретичні засади дослідження життєвих стратегій користувачів 

соціальних мереж. 

 

4. Демченко Ірина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри соціальної роботи та реабілітації, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України.  

Соціальні чинники особистісного зростання майбутніх фахівців в 

умовах трансформації сучасного суспільства 

 

5. Денесюк Анастасія Валеріївна – магістрантка спеціальності 

«Психологія», Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Рольовий конфлікт в системі поведінки особистості. 

 

6. Діхтяренко Наталія Миколаївна – магістрантка спеціальності 

«Психологія», Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини. 

До проблеми профілактики професійного вигорання у вчителів. 

 

7. Карамян Мариэтта Хачатуровна – доктор психологических наук, 

и. о. профессора кафедры психологии, Челебиева Азизе Эльдаровна – 

студентка факультета социальных наук, Национальный университет 

Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Ташкент, Узбекистан). 

Психосоциальное благополучие студентов в контексте онлайн-

образования. 

 

8. Кравченко Оксана Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, 

декан факультету соціальної та психологічної освіти, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини. 

Сучасні напрями реабілітації дітей та молоді з особливими освітніми 

потребами. 

 

9. Лісоргуська Аліна Вікторівна – здобувачка першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти, Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Психологічні особливості сприймання дорослими образу дитини, яка 

має страхи. 

 

10. Найдюк Людмила Миколаївна – магістрантка спеціальності 

«Психологія», Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини. 

Психологічна адаптація підлітків в умовах карантину. 
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11. Недзельська Людмила Володимирівна – аспірантка кафедри 

соціальної та практичної психології, Житомирський державний університет 

імені Івана Франка. 

Психологічні особливості відносин з батьками під час проживання 

кризи підліткового періоду. 

 

12. Ніколаєва Олена Вадимівна – магістрантка спеціальності 

«Психологія», Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Особливості копінг-стратегій юнацтва: гендерний аспект. 

 

13. Остапенко Катерина Миколаївна – магістрантка спеціальності 

«Психологія», Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Йога як засіб адаптації до навчального стресу. 

 

14. Остапюк Анна Миколаївна – магістрант спеціальності «Психологія», 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. 

Задоволеність життям як чинник особистісного зростання в умовах 

сучасного суспільства. 

 

15.  Павленко Анна Ігорівна – здобувачка першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти, Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Залежність сприймання тексту від форми представлення інформації.  

 

16.  Павлюк Ірина Миколаївна – магістрантка спеціальності 

«Психологія», Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

 Суб’єктивне благополуччя, як феномен вивчення у психології. 

 

17.  Пирог Валентина Олександрівна – магістрантка спеціальності 

«Психологія», Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Теоретичний огляд соціально-психологічних особливостей 

користувачів соціальних мереж. 

 

18.  Пирог Ганна Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної та практичної психології, Житомирський 

державний університет імені Івана Франка. 

Методологічні проблеми психологічних досліджень духовності та 

релігійності сучасних українців. 

 

19. Портницька Наталія Федорівна – кандидат психологічних наук, 

доцент, завідувачка кафедри соціальної та практичної психології, 

Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Офіційний та неофіційний шлюб як ресурси особистісного зростання 

молоді. 
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20.  Рогаль Ніна Іванівна – кандидат психологічних наук, асистент 

кафедри соціальної психології, Глушко Юлія Романівна – студентка 

спеціальності «Психологія», Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. 

Позитивний потенціал самотності як чинник особистісного 

зростання. 

 

21.  Савиченко Ольга Михайлівна – кандидат психологічних наук, 

доцент, доцент кафедри соціальної та практичної психології, Кошка 

Олександра Олегівна – магістрантка спеціальності «Психологія», 

Житомирський Державний Університет імені Івана Франка. 

Стресостійкість викладачів та студентів в умовах дистанційного 

навчання: теоретичний аспект. 

 

22.  Ступак Вероніка Сергіївна – магістрантка спеціальності 

«Психологія», Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Психологічні особливості сприймання політичного лідера. 

 

23.  Ткаченко Анна Василівна – студентка спеціальності «Психологія», 

Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка.  

Психологічні особливості прояву агресивності в підлітковому віці. 

 

24.  Тополюк Оксана Олександрівна – магістрантка спеціальності 

«Психологія», Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Психологічні особливості сучасної релігійної свідомості українців. 

 

25.  Фальковська Людмила Миколаївна – старший викладач кафедри 

соціальної та практичної психології, Житомирський державний університет 

імені Івана Франка, Радкевич Маргарита Олегівна – магістрантка 

спеціальності «Політична психологія», Київський національний університет 

ім. Т.Г. Шевченка.  

Абсентеїзм як показник розвитку політичної культури молоді в умовах 

демократичного транзиту. 

 

26.  Шапран Тетяна Миколаївна – аспірантка кафедри психології, 

Поліський національний університет.  

Вплив внутрішніх конфліктів на інтернальний локус контролю в осіб 

юнацького віку. 

 

27.  Яланська Світлана Павлівна – доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри психології та педагогіки, Національний університет 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». 
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Розвиток творчості особистості та її самореалізація в умовах 

трансформації сучасного суспільства. 
 

28.  Яценко Альона Анатоліївна – здобувачка першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти, Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Психологічні особливості сприймання дорослими образу творчої 

дитини. 

 

 

 

Секція 3. Проблеми розвитку особистості в умовах 

спеціальної освіти у закладах дошкільної,  

загальної середньої та вищої освіти 
 

Модератор:  

Загурська Інна Станіславівна – кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної та практичної психології. 

 

1. Баратюк Артем Юрійович – студент спеціальності «Психологія», 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  

Дослідження взаємозв’язку індивідуально-психологічних особливостей 

з мотивацією досягнення у студентів.  

 

2. Ваганова Наталія Аркадіївна – кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії психології творчості Інституту психології 

імені Г. С. Костюка НАПН України. 

Ампліфікація як один з основних принципів розвитку творчої 

особистості. 

 

3. Латиш Наталія Михайлівна – кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії психології творчості Інституту психології 

імені Г. С. Костюка НАПН України. 

Розвиток творчих здібностей молодших школярів у процесі 

розв’язування нових задач. 

 

4. Максимець Світлана Миколаївна – кандидат психологічних наук, 

доцент, доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, 

Вавілова Анастасія Дмитрівна – студентка спеціальності «Середня освіта 

(Українська мова та література)», Житомирський державний університет імені 

Івана Франка. 

Особливості мотивації навчальної діяльності в підлітковому віці. 
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5. Максимець Світлана Миколаївна – кандидат психологічних наук, 

доцент, доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, 

Ліпісовецька Олена Миколаївна – студентка спеціальності «Середня освіта 

(Англійська мова та література)», Житомирський державний університет імені 

Івана Франка. 

Психологічні чинники та причини навчальної неуспішності школярів.  

 

6. Подшивайлов Федір Михайлович – кандидат психологічних наук, 

фахівець з обробки та аналізу даних відділу обробки та аналізу даних ТОВ 

«Тейлор Нельсон Софрез Україна», Подшивайлова Лідія Іванівна – 

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології особистості 

та соціальних практик, Інститут людини Київського університету імені Бориса 

Грінченка, Шепельова Марія Володимирівна – кандидат психологічних 

наук, старший науковий співробітник лабораторії психології творчості, 

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. 

Оцінка сприятливості/несприятливості освітнього середовища 

сучасної України для особистісного зростання студентів. 

 

7. Полисаєва Галина Петрівна – викладач кафедри менеджменту, 

практичної психології та інклюзивної освіти, ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

Розвиток творчих здібностей дітей в умовах спеціальної освіти у ЗДО. 

 

8. Савіцька Катерина Сергіївна – здобувачка першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти спеціальності «Психологія»,, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини.  

Психологічна готовність педагога до роботи в умовах інклюзивної 

освіти. 

 

9. Тичина Ірина Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент, 

декан соціально-психологічного факультету, Телешенко Тетяна 

Володимирівна – магістрантка спеціальності «Психологія» Житомирський 

державний університет імені Івана Франка. 

Формування навчальних умінь дітей молодшого шкільного віку з 

особливостями за допомогою методик Нумікон та ТАН-Содендберг. 

 

10. Третяк Тетяна Миколаївна – кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії 

психології творчості Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. 

Творче мислення старшокласників в ускладнених умовах. 

 



Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція  

«Актуальні проблеми особистісного зростання» 

м. Житомир, 13 травня 2021 р. 
 

11. Халімовська Ольга Іванівна – соціальний педагог, Житомирський 

дошкільний навчальний заклад №46.  

Формування толерантного ставлення до дітей з особливими 

потребами в освітньому середовищі. 

 

12. Шелудченко Світлана Миколаївна – магістрантка спеціальності 

«Психологія», Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Теоретичний аналіз клінічних особливостей рас: визначення поняття, 

етіологія і патогенез. 
 

13. Шеремет Олеся Миколаївна – магістрантка спеціальності 

«Психологія», Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Теоретичний аналіз проблеми емоційної саморегуляції молодших 

школярів із особливими освітніми потребами.  

 

 

 

Секція 4. Психолого-педагогічні умови професійного  

та особистісного зростання 

 
Модератор:  

Пирог Ганна Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної та практичної психології. 

 

1. Андрусик Олена Олександрівна – аспірантка кафедри психології, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.  

Розвиток емоційної стійкості майбутніх вчителів у контексті їхнього 

особистісного зростання. 

 

2. Байда Світлана Петрівна – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри психології, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини.  

Основи психологічного консультування проблем особистісного 

зростання майбутніх практичних психологів. 

 

3. Бочаріна Наталія Олексіївна – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри менеджменту, практичної психології та інклюзивної освіти, ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди». 

Особливості прояву професійного саморозвитку психолога. 

 



Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція  

«Актуальні проблеми особистісного зростання» 

м. Житомир, 13 травня 2021 р. 
 

4. Васьківська Олена Євгеніївна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри журналістики факультету міжнародних відносин, Національний 

авіаційний університет.  

Інформаційна забезпеченість проблем особистісного зростання 

майбутніх фахівців. 

 

5. Вінс Вікторія Анатоліївна – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри менеджменту, практичної психології та інклюзивної освіти, ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди». 

Специфіка розвитку професійних компетентностей психологів-

консультантів в умовах пандемії Covid-19. 

 

6. Голуб Олена Володимирівна – магістрантка спеціальності 

«Психологія», Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Емоційне вигорання як загроза професійного зростання.  

 

7. Гуцуляк Олександра Павлівна – аспірантка кафедри соціальної та 

практичної психології, Житомирський державний університет імені Івана 

Франка. 

Психологічні особливості професійного самовизначення в юнацькому 

віці у осіб з обмеженими можливостями. 

 

8. Данилюк Оксана Климівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри теорії та методики початкової освіти Волинський національний 

університет імені Лесі Українки.  

Мовно-комунікаційні аспекти особистісного зростання майбутніх 

учителів початкової школи. 

 

9. Діхтяренко Світлана Юріївна – кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини. 

Асертивність майбутніх психологів. 

 

10. Завгородня Олена Василівна – доктор психологічних наук, старший 

науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії 

психології творчості Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.  

Психологічні чинники досягнення акме обдарованою особою . 

 

11. Загурська Інна Станіславівна – кандидат психологічних наук, 

доцент, доцент кафедри соціальної та практичної психології, Житомирський 

державний університет імені Івана Франка. 



Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція  

«Актуальні проблеми особистісного зростання» 

м. Житомир, 13 травня 2021 р. 
 

Розвиток соціальних навичок як основи успішного професійного 

зростання майбутніх фахівців у сфері юриспруденції 

 

12. Іващенко Альона Ігорівна – кандидат психологічних наук, старший 

викладач  кафедри менеджменту, практичної психології та інклюзивної освіти, 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди». 

Специфіка професійного саморозвитку особистості в бізнесі.  

 

13. Іващенко Андрій Володимирович – кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри документознавства та методики навчання, ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

Розвиток комунікативної компетентності майбутніх викладачів у 

процесі викладання документознавчих дисциплін. 

 

14. Калашникова Людмила Володимирівна – старший викладач 

кафедри практичної психології, Центральноукраїнський державний 

педагогічний університет імені Володимира Винниченка. 

Формування професійної компетентності у майбутніх психологів під 

час освітнього процесу. 

 

15.  Кєрлєр Катерина Аркадіївна – магістрантка спеціальності 

«Психологія», Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини. 

Підготовка особистості майбутніх психологів до професійної 

діяльності. 

 

16.  Котловий Сергій Анатолійович – кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри соціальних технологій, Житомирський державний 

університет імені Івана Франка.  

Соціокультурні аспекти особистісного зростання фахівців соціальної 

сфери.  

 

17.  Красовська Луїза Валеріївна – магістрантка спеціальності 

«Психологія», Житомирський державний університет імені Івана Франка.  

Теоретичні основи конфліктної поведінки військовослужбовців. 

 

18. Кучай Тетяна Петрівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри педагогіки і психології, Закарпатський угорський інститут імені 

Ференца Ракоці ІІ (м. Берегово), Кучай Олександр Володимирович - доктор 

педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України. 



Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція  

«Актуальні проблеми особистісного зростання» 

м. Житомир, 13 травня 2021 р. 
 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці 

фахівців. 

 

19. Ленська Анна Андріївна – магістрантка спеціальності «Психологія», 

Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Особливості переживання задоволеності працею військовослужбовців. 

 

 

20. Лисюк Світлана Петрівна – магістрантка спеціальності 

«Психологія», Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Формування конфліктоліктологічної компетентності студентів 

засобами соціально-психологічного тренінгу. 

 

21. Перепелюк Тетяна Дмитрівна – кандидат психологічних наук, 

доцент, доцент кафедри психології, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини. 

Комунікативні якості педагога. 

 

22. Продоус Дарина Юріївна – магістрантка спеціальності «Психологія», 

Житомирський державний університет імені Івана Франка.  

Теоретико-методологічні засади вивчення синдрому професійного 

вигорання працівників ДНЗ. 

 

23.  Сайкевич Юліана Володимирівна магістрантка спеціальності 

«Психологія», Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Теоретичні засади дослідження взаємозв’язку самоoцінки та мотивації 

навчання. 

 

24.  Сидорець Наталія Андріївна – магістрантка спеціальності 

«Психологія», Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Теоретичні засади дослідження професійних деформацій 

військовослужбовців. 

 

25.  Скрипчинська Надія Олександрівна – магістрантка спеціальності 

«Психологія», Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини.  

Професійне та особистісне самовизначення. 

 

26.  Тичина Ірина Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент, 

декан соціально-психологічного факультету, Мельничук Дмитро Петрович 

– магістрант спеціальності «Психологія», Житомирський державний 

університет імені Івана Франка. 



Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція  

«Актуальні проблеми особистісного зростання» 

м. Житомир, 13 травня 2021 р. 
 

Вища школа та її роль у раціоналізації психологічних установок 

студентської молоді. 

 

27.  Хараджи Марина Вікторівна – кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри менеджменту, практичної психології та інклюзивної освіти, 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди». 

Особливості професійної та особистісної готовності психолога до 

професійної діяльності.  

 

28.  Швиденко Валентина Володимирівна – заcтупник директора з 

виховної роботи Першої міської гімназії м. Черкас.  

Традиції виховання у Великій Британії. 

 

29.  Шелепницька-Говорун Наталія Михайлівна – професор кафедри 

культурології, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України. 

Культурно-історичні основи розвитку музичного мистецтва на 

початку ХХІ століття. 

 

30.  Шикирава Наталія Миколаївна – аспірантка кафедри соціальної та 

практичної психології, Житомирський державний університет імені Івана 

Франка.  

Особливості професійної емпатії в професійній діяльності 

практичного психолога. 

 

31.  Шикиринська Олега Петрівна – магістрантка спеціальності 

«Психологія», Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Комунікаційна сфера як елемент успішності майбутніх психологів. 

 

 

 

Секція 5. Прикладні аспекти особистісного зростання 
 

Модератор:  

Портницька Наталія Федорівна - кандидат психологічних наук, доцент, 

завідувачка кафедри соціальної та практичної психології. 

 

 

1. Біла Ірина Миколаївна – доктор психологічних наук, професор, 

провідний науковий співробітник лабораторії психології творчості Інституту 

психології імені Г. С. Костюка НАПН України. 



Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція  

«Актуальні проблеми особистісного зростання» 

м. Житомир, 13 травня 2021 р. 
 

Активізація творчого мислення студентів: умови та засоби. 

 

2. Бугарська Олена Ігорівна – магістрантка спеціальності «Психологія», 

Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Образ жінок у політеїстичних та монотеїстичних релігіях. 

 

3. Ворона Олена Вікторівна – магістрантка спеціальності «Психологія», 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. 

Малюнкові методики як засіб вивчення мікросередовища особистості 

 

4. Гончарук Ольга Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та методики початкової освіти, Волинський 

національний університет імені Лесі Українки.  

Особистісні чинники участі молодших школярів у дозвіллєвій 

діяльності. 

 

5. Дем’янчук Юлія Юріївна – асистент кафедри соціальної та практичної 

психології, Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Інструменти психологічної допомоги клієнтам у кризових станах». 

 

6. Джулай Анастасія Ігорівна –  магістрантка спеціальності 

«Психологія», Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини.  

Ефективність соціально-психологічного тренінгу у формуванні 

згуртованості молодших школярів. 

 

7. Духніченко Валентина Олексіївна – магістрантка спеціальності 

«Психологія», Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Теоретичний аналіз значення духовних практик у психологічному 

благополуччі особистості. 

 

8. Житнухіна Катерина Павлівна – викладач-стажист кафедри 

педагогіки та освітнього менеджменту, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини.  

Психологічні чинники формування відповідальності особистості 

майбутнього учителя. 

 

9. Калиновська Ірина Сергіївна – кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти факультету дошкільної та 

спеціальної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини.  

Творчий складник проблем особистісного зростання майбутніх 

практичних психологів. 
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10. Кірдан Олександр Миколайович – кандидат економічних наук, 

доцент, завідувач кафедри економіки та соціально-поведінкових наук, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.  

Економічні аспекти проблем особистісного зростання майбутніх 

фахівців. 

 

11. Кірдан Олена Леонідівна – доктор педагогічних наук, професор 

кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини.  

Ретроспектива психолого-педагогічних умов професійного та 

особистісного зростання майбутніх керівників закладів освіти. 

 

12. Коваль Валентина Олександрівна – доктор педагогічних наук, 

професор, декан факультету української філології, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини.  

Мовно-комунікаційний складник проблем особистісного зростання 

майбутніх учителів-філологів. 

 

13. Кузьменко Тетяна Миколаївна – старший викладач кафедри 

менеджменту, практичної психології та інклюзивної освіти, завідувач 

навчально наукової лабораторії арттерапії та інноваційних технологій 

психологічного консультування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

Особливості онлайн формату ведення психологічного супроводу 

клієнтів. 

 

14. Лякішева Анна Володимирівна – доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи 

Волинського національного університету імені Лесі Українки.  

Технології особистісного зростання у сфері соціальної роботи. 

 

Марінеску Марина Володимирівна – магістрантка спеціальності 

«Психологія», Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Глибинні переконання та їх роль у структурі психічних процесів. 

 

15. Маслюк Катерина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української мови та методики її навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини.  

Особистісне зростання у сфері філогогічно-педагогічної діяльності. 

 

16. Масан  Тетяна Георгіївна – магістрантка спеціальності «Психологія», 

Житомирський державний університет імені Івана Франка. 
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Формування здатності до імітації в дітей з аутизмом з 

використанням сучасних технологій психолого-педагогічної корекції. 

 

 

17. Маслюк Руслан Вадимович – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри спортивних дисциплін, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини.  

Фізичний складник проблем особистісного зростання майбутніх 

фахівців. 

 

18. Мірошниченко Олена Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління 

освітніми закладами, Житомирський державний університет імені Івана 

Франка.  

Вікові відмінності показників психологічної готовності українських 

зимівників до життєдіяльності в Антарктиці. 

 

19. Мирончук Ольга Василівна – магістрантка спеціальності 

«Психологія», Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Особливості емпатійних переживань осіб юнацького віку з різним 

рівнем емоційного інтелекту. 
 

20. Мокроусова Анна Андріївна – студентка факультету психології, 

Київський національний університет імені Тараса Шеченка. 

Динамічна модель набуття візуального естетичного досвіду. 

 

21. Моргун Юлія Сергіївна – здобувачка першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти, Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Теоретичний аналіз проблеми уявлень про вдалий шлюб у вітчизняній 

психології. 

 

22. Осадченко Інна Іванівна – доктор педагогічних наук, професор 

кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, завідувач Польсько-

українською лабораторією психодидактики імені Я. А. Коменського, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.  

Сучасні особливості проведення тренінгу особистісного зростання 

студентів педагогічних університетів. 

 

23. Перепелюк Тетяна Дмитрівна – кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри психології, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини.  

Психосоматичні перешкоди особистісного зростання. 
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24. Пічкур Микола Олександрович – кандидат педагогічних наук, 

доцент, професор кафедри образотворчого мистецтва факультету мистецтв, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.  

Художньо-творчі аспекти особистісного зростання педагога. 

 

25. Прищепа Світлана Михайлівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини.  

Психологічні перешкоди особистісного зростання майбутнього 

керівника закладу освіти. 

 

26. Ніконенко Анна Миколаївна – магістрантка спеціальності 

«Психологія», Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Особливості супутніх психічних розладів в осіб із різним досвідом 

вживання психоактивних речовин. 

 

27. Ревнюк Наталя Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, проректор з гуманітарних 

питань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.  

Виховне середовище особистісного зростання студентів педагогічних 

університетів. 

 

28. Савченко Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 

ст. викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини.  

Технології креативного навчання у контексті особистісного зростання 

студентів педагогічних університетів. 

 

29. Словік Оксана Миколаївна – здобувач кафедри педагогіки та 

освітнього менеджменту, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини.  

Особистісне зростання майбутніх учителів початкової школи 

засобами психодидактичних ігор. 

 

30. Сопівник Ірина Віталіївна – доктор педагогічних наук, професор, 

в.о. завідувача кафедри соціальної роботи та реабілітації, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України.  

Особистісний вимір соціального супроводу осіб, які переживають 

тяжкі життєві ситуації. 
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31. Тищенко Вікторія Олегівна – аспірант кафедри педагогіки та 

освітнього менеджменту, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини.  

Особистісне зростання майбутніх викладачів ЗВО засобами 

дидактичних ігор. 

 

32. Ткачук Лариса Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини.  

Моральні аспекти особистісного зростання студентів педагогічних 

університетів. 

 

33. Ткачук Мирослава Михайлівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини.  

Порівняльні аспекти особистісного зростання студентів педагогічних 

університетів. 
 

34. Чернета Світлана Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

зав. кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи Волинський 

національний університет імені Лесі Українки.  

Особистісне зростання майбутніх викладачів засобами сучасних 

технологій навчання. 

 

35. Якимчук Віра Василівна – магістрантка спеціальності «Психологія», 

Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Теоретичний аналіз проблеми адаптації першокласників до шкільного 

навчання.  


