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ПЛАН  ПРОВЕДЕННЯ  КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

                         Конференція  проводиться в режимі онлайн на  платформі ZOOM 
 
 
27 квітня 2020 року 
 
10.00 – 10.30 
10.30 – 12.30           

Реєстрація.  
Пленарне засідання. 
 

12.30 – 13.30  Перерва.  

13.30 – 15.00 Продовження пленарного засідання.  

15.00 – 18.00           Робота в секціях. 
 
 

28 квітня 2020 року 
 
10.00 – 11.30           Робота в секціях.  

11.30 – 12.00 Перерва. 

13.30 – 16.00 Робота в секціях. 
Підсумкове пленарне засідання 

  
 
РЕГЛАМЕНТ 
Виступ на пленарному засіданні – 15 хв. 
Виступ на секції –                             7 хв. 
Участь у дискусії –                            3 хв. 
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СЕКЦІЯ 1. СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У 
СИСТЕМАХ РІЗНОГО РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ.  
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завідувач кафедри психології Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
Модератор: Швалб Ю. М., доктор психологічних наук, 
професор, завідувач лабораторії екологічної 
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Клименко Ю.О., кандидат психологічних наук,  доцент, доцент кафедри психології 
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Мелоян Анаїт Едуардівна – кандидат психологічних наук, професор, завідувач кафедри 
прикладної психології Донбаського державного педагогічного університету 
 
Особливості ціннісно-смислового аспекта професійної самосвідомості працівників 
освіти із різним рівнем кваліфікації 
Метельська Н. Й., асистент кафедри психології Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 
 
Рефлексивна позиція та професійна самосвідомість вчителя  
Мирошник О. Г., кандидат психологічних наук,  доцент, доцент кафедри психології 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка   
 
Системно-синергетичний підхід до розвитку професійних компетентностей майбутніх 
учителів початкових класів 
Мірошніченко Т. В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової 
освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 
Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи 
Павленко Н. О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка  
 
Аналіз проблеми визначення емоційної спрямованості при різних рівнях професійних 
виборів 
Перетятько Л. Г., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 
Використання положень синергетики при викладанні курсу «Самоорганізація 
особистості» студентам-психологам 
Рябко Ю.В., асистент кафедри психології та соціальної роботи Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка 
 
Особливості самоставлення як чинника тілесного інтелекту особистості 
Сілютіна О. М., аспірант кафедри психології  Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 
 
Синергетичний підхід до управління трудовою поведінкою 
Тесленко М.М.,  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 
Синергетичні виміри особистості 
Тітов І. Г., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 



Педагогічна синергетика в умовах реалізації ідей НУШ  
Федій О. А., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової освіти, 
природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 
Культура міжособистісних стосунків як психологічна проблема 
Федотова С. О., кандидат філологічних наук, доцент кафедри методик дошкільної та 
початкової освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка 
 
Екзістенціональні дихотомії особистості в концепції Е. Фрома 
Чайкіна Н.О., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 
 
СЕКЦІЯ 2. ПРОБЛЕМИ ОСОБИСТОСТІ ТА МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН В 
ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ.  
 

Спікер: Кузікова С. Б., доктор психологічних наук, професор, 
завідувач кафедри психології Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка 
 
Модератор: Кононова М.М., доктор педагогічних наук, кандидат 
психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології 
Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка 

 
Formation of professional-intercultural competence through the Erasmus + program 

Andrea Bernieri, Head of NGO "CET Platform" (Italy, Caserta) 

 
Personal development through yoth mobility: the Erasmus+ experience 

Fabio Capuano, President of Sfera 66- Italy NGO and Trainer (Italy) 
 

Relations between personality traits, language learning styles and success in foreign language 
achievement 

Olha Cherchel, ESC volunteer (Poland) 
 
Media: where and now they start to influence our mentality and psychology of perception 

Siuzanna Zhorina, Master Student University of Applied Science, Magdeburg (Germany) 
 

Проблеми міжособистісних відносин у дистанційному навчанні та спілкуванні підлітків 
під час загальнонаціонального карантину   
Березан В. І., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної освіти і 
соціальної роботи Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка 

Фундамент екопсихологічної культури: екологічна свідомість та виховання молодшого 
школяра 
Беседа П. С., аспірант кафедри психології Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 
 
Розвиток асертивності підлітків як особистісного ресурсу подолання складних 
життєвих обставин 



Білоус Руслана Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач   кафедри 
психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного університету 
імені Михайла Остроградського 
 
Порівняльний аналіз особливостей рефлексивності юнаків з різними домінуючими 
типами реагування у конфлікті  
Бірюченко В. П., магістрант Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка 

Актуальні аспекти формування міжособистісних взаємин в учнівському колективі в 
умовах НУШ  
Богута В. М., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти, 
природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 
Міжвікова взаємодія як важлива умова розвитку емпатії в учня підліткового віку  
Борисюк М. О., учениця 10 класу Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 25 Полтавської міської ради Полтавської області»  
Чернов А. А., практичний психолог Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 25 Полтавської міської ради Полтавської області» 
 
Проблеми розвитку інтелекту в дітей-білінгвів  
Браїлко М. І., студентка Київського національного лінгвістичного університету 
 
Психотренінгові методи підтримки психологічного благополуччя студентської молоді в 
умовах дистанційного навчання  
Булик В. В. аспірант кафедри психології Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 
 
Зв’язок усвідомленої проекологічної поведінки особистості з її рівнем взаємодії з 
природою 
Васіна М. О., аспірант кафедри психології Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 
 
Технології розвитку критичного мислення майбутніх учителів початкової школи  
Власенко Н. О., кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти, 
природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 
Психологічні умови попередження конфліктів у студентському естрадному ансамблі 
Вовченко С. В., старший викладач кафедри музики Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 
Особливості психічного та когнітивного розвитку дитини в цифровому суспільстві  
Гібалова Н. В, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти, 
природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 
Інструментально-виконавська підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва 
як психолого-педагогічна проблема 
Глушкова С. І., старший викладач кафедри музики Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 
Структура та діагностика музичних здібностей особистості 



Гринь Ю. М., кандидат педагогічних наук, асистент кафедри музики Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка  
 
Педагогічний і психологічний потенціал рухливої музичної гри В. Верховинця. 
Дем’янко Н. Ю., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 
Деструктивна мотивація як умова руйнації професійного здоров’я педагогічних 
працівників в освітніх організаціях   
Дзюба Т. М., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Розвиток волонтерських ініціатив юнаків під час навчання у виші 
Єріна В. В., магістрантка Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка 
 
Психолого-педагогічні механізми збереження та зміцнення психічного здоров’я усіх 
суб’єктів освітнього простору 
Журавель А. В., кандидат психологічних наук, старшиий викладач кафедри психології та 
соціальної роботи Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка 
 
Поняття віртуальної ідентичності у контексті різних теорій особистості 
Зінченко О. В., кандидат психологічних наук, старшиий викладач кафедри психології та 
соціальної роботи Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка 
 
Особливості стосунків з членами сімей дітей-переселенців 
Зозуль Т. В., аспірант кафедри психології  Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 
 
Психологічні проблеми міжособистісних відносин «викладач-студент» на 
індивідуальних заняттях із основного музичного інструмента 
Ірклієнко В. С., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 
Формування професійних компетентностей у майбутніх практичних психологів під час 
навчання у вищому навчальному закладі  
Калашникова  Л. В., старший викладач кафедри практичної психології 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені В. Винниченка  
 
Методичні засади розвитку інтересу до професій технічного профілю у 
старшокласників  
Калюжна Ю.І., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка  
 
Аналіз готовності юнаків та дівчат до шлюбу 
Капустян С. В., магістрант Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка 
 
Психологічні особливості сприйняття майбутніми вчителями початкової школи 
освітнього середовища  
Карапузова Н. Д., кандидат педагогічних наук, професор кафедри початкової освіти, 
природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 



Гармонізація міжособистісних стосунків підлітків з делінквентною поведінкою в 
умовах закладів соціальної реабілітації  
Клішевич Н. А., кандидат педагогічних наук, доцент, директор Інституту людини, доцент 
кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Київського університету імені Бориса 
Грінченка 
 
Стилі педагогічної взаємодії керівника і студентів на репетиціях хорового колективу 
Комишан Ю. В., аспірант кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
Сулаєва Н. В., доктор педагогічних наук, професор кафедри музики, декан психолого-
педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету 
імені В.Г. Короленка 
 
Соціально-психологічні аспекти взаємодії оратора з аудиторією  
Кононенко Л.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної освіти і 
соціальної роботи Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка 
 
Особливості усвідомлення молодшими школярами власної компетентності  
Кравченко О. Д., старший викладач кафедри психології Полтавського національного 
педагогічного університету імені В .Г. Короленка 
 
Дослідження прояву емпатійних здібностей майбутніх психологів  
Кулик І. Ю., магістрантка Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка 
 
Шляхи формування емоційно-позитивного психологічного клімату в мистецькому 
колективі 
Левченко Г. С., заслужений діяч мистецтв України, завідувач кафедри музики Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка  
 
Корекція агресивності особистості в музично-комунікативній ситуації  
Лобач О. О., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 
Основні аспекти виховання позитивного ставлення до навчання молодших школярів 
Макаренко Я. М., асистент кафедри початкової освіти, природничих і математичних 
дисциплін та методик їх викладання Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 
 
Оптимізація міжособистісних стосунків студентської молоді 
Максименко І. П., викладач коледжу Інформаційних систем і технологій державного 
вищого навчального закладу Київського національного економічного університету 
імені Вадима Гетьмана 
 
Дослідження комунікативної толерантності у студентів психологів 
Макуха В. А., магістрант Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка 
 
Проблеми міжособистісних відносин у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку 
Мирошниченко В. В., аспірант кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 



Розвиток міжособистісних відносин як умова підвищення ефективності навчальної 
діяльності студентів  
Мисник С. О., асистент кафедри психології та соціальної роботи Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 
 
Функціональна грамотність як запорука ефективних міжособистісних відносин 
Мішеніна Н. Я., аспірант кафедри музики Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 
 
Динаміка психологічної готовності до професійної діяльності майбутніх психологів, які 
здобувають другу вищу освіту протягом навчання 
Мишко Н. М.,  кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 
Закономірності становлення етнічної свідомості студентської молоді 
Музиченко І. В., кандидат психологічних наук, заступник директора з науково-педагогічної 
та соціально-гуманітарної роботи, доцент кафедри практичної психології Інституту 
людини Київського університету імені Бориса Грінченка 
 
Суб’єктивні ставлення як складова конфліктологічної компетентності особистості 
Муліка К.М., в. о. завідувача навчально-методичного кабінету психологічної служби 
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені М. В. Остроградського 
 
Особливості розвитку міжособистісної взаємодії майбутніх фахівців соціальної сфери у 
процесі роботи над науковим проектом 
Павлюк Р. О., кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора із науково-
методичної та навчальної роботи Інституту людини, доцент кафедри іноземних мов 
Київського університету імені Бориса Грінченка 
 
Суб’єкт-суб’єктна взаємодія викладача у процесі викладання навчальної дисципліни 
«Іноземна мова у професійній діяльності» 
Палеха О. М., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри філологічних 
дисциплін і методик їх викладання Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка 
 
Особливості комунікабельності молодших школярів із затримкою психічного розвитку 
Печерська Ю. М., магістрант Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка 
 
Дослідження мотивації навчання студентів-психологів з різним типом спрямованості 
Писаренко А. В., магістрант  Полтавського національного педагогічного  університету 
імені В. Г. Короленка 
 
Ергономічне освітнє середовище: психологічний підхід  
Починок Є. А., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти, 
природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 
Психологічні особливості організації навчального процесу у онлайн режимі 
Поясок Т. Б., доктор педагогічних наук, професор,  декан факультету права, гуманітарних і 
соціальних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського 
 



Особливості онлайн-комунікації учасників освітнього процесу  
Процай Л. П., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти, 
природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 
Значення соціально-психологічного клімату навчальної групи закладу вищої освіти в 
процесі підготовки сучасного фахівця   
Пухно С. В., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології  Навчально-
наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка.  
 
Психологічні основи адаптації співаків-початківців на індивідуальних заняттях із 
постановки голосу 
Ремезова Н. М., старший викладач кафедри музики Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 
Соціально-психологічний портрет підлітка, схильного до проявів вандалізму  
Савельєва Н. М., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної освіти і 
соціальної роботи Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка 
 
Проблема дидактогенії у шкільному середовищі   
Сайко Н. О., доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної освіти і 
соціальної роботи Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка 
 
Особливості асертивності молодших підлітків 
Сілакова Ю. Ю., магістрантка Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка 
 
Психологічні особливості самоактуалізації студентів 
Харченко А.С., кандидат психологічних наук,  доцент, доцент кафедри психології 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 
Психологічний клімат в учнівських групах з різними типами і моделями взаємодії з 
учителем 
Хоменко Є. Г., аспірант  кафедри психології  Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 
 
Роль шкільної та батьківської співпраці в запобіганні кібербулінгу дітей підліткового 
віку 
Хоменко З. І.,  аспірант кафедри психології  Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 
 
Актуальні аспекти міжособистісних взаємин у колективі майбутніх учителів 
початкової школи 
Чеберяк Л. С., асистент кафедри філологічних дисциплін і методик їх викладання 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 
Особливості мотивації спілкування підлітків 
Юдіна Н. О., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 
 



Розвиток партнерських взаємин викладача та студента у класі баяна 
Яковлев В. П., старший викладач кафедри музики Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка  
 
Особливості міжособистісних відносин між дітьми підліткового віку та їх батьками 
Яновська Т. А., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 
 
 
 
СЕКЦІЯ 3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 
ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ.  
 

Спікер: Власова О. І., доктор психологічних наук, професор, 
завідувач кафедри психології розвитку КНУ імені Тараса 
Шевченка, Голова Української асоціації психології освіти і 
розвитку  
Модератор: Католик Г. В.,  доктор психологічних наук, 
професор, завідувач кафедри психології ВНЗ «Український 
католицький університет» 
 

 
Психологічні аспекти педагогічної діяльності в умовах інклюзивної освіти   
Березан О. І.,  кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної освіти і 
соціальної роботи Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка 
 
Особистісний розвиток підлітків з порушеннями мовлення в умовах інклюзивної освіти  
Губарь О. Г., старший викладач кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Особливості емоційно-вольової сфери дітей з аутистичними розладами  
Дрозд Л. В., старший викладач кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Творчість як умова соціалізації дітей з особливими освітніми потребами 
Ільїна Н. М., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та 
соціальної роботи Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка 
 
Формування комунікативної взаємодії учасників освітнього процесу в умовах 
інклюзивного середовища засобами гри   
Котломанітова Г. О., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної 
освіти і соціальної роботи Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка 

Особливості розвитку особистості підлітків хворих на дитячий церебральний параліч 
та їх корекція в ході реабілітації 
Мелех Н.В., лікар-психолог, «Міжнародна реабілітаційна клініка Козявкіна» (м.Трускавець) 

 
Формування психологічної готовності до навчання в школі дошкільників із 
порушеннями мовлення  
Олефір О. І., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри спеціальної освіти і 



соціальної роботи Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка 
 
Психолого-педагогічні умови реалізації компетентнісного підходу в сучасній 
інклюзивній освіті  
Олійник С. П., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент  кафедри філологічних 
дисциплін і методик їх викладання Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка 
 
Мультисенсорні методи і методики профілактики порушень навчальних навичок учнів 
молодшого шкільного віку  
Павленко Ю. Г., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти, 
природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 
Спеціфіка роботи Комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний цент" Полтавської 
районної ради в умовах карантину"  
Павлик Н. М., директор Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Полтавської 
районної ради 
 
Інноваційні технології підготовки корекційного педагога і спеціального психолога до 
роботи в умовах інклюзії   
Пахомова Н.Г., доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри спеціальної 
освіти і соціальної роботи Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка 
 
Психолого-педагогічні аспекти корекційної роботи з дітьми з важкими порушеннями 
слуху в умовах інклюзивної освіти   
Петрушов А. В., кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної освіти і 
соціальної роботи Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка 
 
Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації інклюзивного 
середовища у загальноосвітньому навчальному закладі  
Степаненко Н. С., кандидат філологічних наук, доцент, завідувачка кафедри філологічних 
дисциплін і методик їх викладання Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка 
 
Психолого-педагогічні вимоги до комп’ютерно-орієнтованих систем навчання учнів 
початкової школи в умовах інклюзивної освіти   
Чуб К. Ф., кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри початкової 
освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 
Особливості психологічної адаптації молодших школярів до інклюзивного навчання  
Шевчук В.В., кандидат психологічних наук, доцент доцент кафедри психології 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 
Психологічні умови екологічного виховання дітей дошкільного віку з порушеннями 
психофізичного розвитку в умовах інклюзіі 
Щука В.М., практичний психолог ДНЗ № 791(м. Київ). 
 
 
 



 
СЕКЦІЯ 4. ПРОБЛЕМА ОСОБИСТОСТІ ТА СУЧАСНІ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНІ 
ПРАКТИКИ.  

Спікер: Яценко Т. С., доктор психологічних наук, професор, 
академік НАПН України, завідувач кафедри психології, глибинної 
корекції та реабілітації Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького 
Модератор: Хомуленко Т. Б., доктор психологічних наук, 
професор, завідувач кафедри психології  Харківського 
національного педагогічного університету ім. Г.Сковороди 
 
 

Art-therapeutic technologies in the process of adaptation to emigration 

Kseniia Radzikhovska, Project Manager, Senior at Kristianstad University (Sweden) 
 
Social psychology in eurasian politics. the political ideology and human behaviour 

Hüseyin Özdemir, Master student of Corvinus University of Budapest (Hungary) 
 
Почуття вини як особистісна проблема суб’єкта 
Амурова Я. В., аспірант кафедри психології, глибинної корекції та реабілітації Черкаського 
національного університету імені Богдана Хмельницького  
 
Створення психологічного комфорту в сім’ї під час карантинних обмежень 
Беспарточна О. І., кандидат педагогічних наук, доцент, член-кореспондент Української 
академії акмеологічних наук, доцент кафедри психології, педагогіки та філософії 
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

Мотиваційні детермінанти глибинного пізнання в контексті психологічних захистів 
Галушко Л.Я., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка 

Дослідження структури особистості лідера як завдання соціальної психології  
Євменова Т. М., кандидат психологічних наук, старшиий викладач кафедри психології та 
соціальної роботи Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка 
 
Вплив індивідуального еротичного коду на поведінку жінки 

Зозуль Т. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації 
Полтавського інституту бізнесу МНТУ ПВНЗ 
 

Психологічне здоров'я молоді України: когнітивна складова 
Канюка І.О., кандидат психологічних наук,  доцент, доцент кафедри психології особистості 
та соціальних практик Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка 
 
Арт-методи особистісних ресурсів через творчу діяльність та спілкування 
Когут І. В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології, начальник 
відділу інноваційної діяльності та міжнародних зв'язків Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
Литовка В.В., викладач кафедри анатомії людини Української медичної стоматологічної 
академії 
 
Арт-терапевтичні технології формування емоційного інтелекту майбутнього вчителя 
початкової школи  
Кулімова Ю. Г.,  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти, 



природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 
Проблема особистості у глибинному пізнанні 
Манжара С. О., аспірант  кафедри психології, глибинної корекції та реабілітації  
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 
 
Вплив науково-фантастичних кінофільмів на когнітивну складність я-образу глядача 
Мельничук  М. М., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 
Динаміка показників емоційного інтелекту як ресурсу самоактуалізації в процесі 
психотерапії 
Милашенко К. О., аспірант кафедри психології  Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 
 
Специфіка механізмів формування узалежнення особистості 
Михайлів С. В., аспірант кафедри психології Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 
 
Аналіз переживання особистістю внутрішнього конфлікту в руслі психоаналітичного 
підходу до консультування 
Паркулаб О.Г., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної психології 
та психології розвитку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника»  
 
Процес зміни семантичних позицій респондента в глибинній психокоррекції 
Поляничко О. М., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри спорту та 
фітнесу Київського університету імені Бориса Грінченка 
 
Психотехніки моделювання ситуацій ціннісного вибору особистості 
Попова Г. В., кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та 
психології управління соціальними системами Національного технічного університету 
"Харківський політехнічний інститут»  
 
Основні техніки з використанням уяви в когнітивно-поведінковій психотерапії 
Пушко Є. І., аспірант кафедри психології Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 
 
Порівняльний аналіз особливостей взаємозв’язку суб’єктивного відчуття безнадійності 
з формуванням суїцидальних тенденцій в ранньому дорослому віці 
Піскун В. С., студент Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка 
 
Планування майбутнього як спосіб відновлення психологічного благополуччя в умовах 
пандемії 
Рева М. М., кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 
Глибинно-психологічне дослідження спільності механізмів символізації у сновидіннях 
та психомалюнках 
Сергата І.О., аспірант кафедри психології, глибинної корекції та реабілітації Черкаського 
національного університету імені Богдана Хмельницького 
 



Особливості саморегуляції та самоефективності особистості у період ранньої молодості 
Соколянська М.В., магістрант Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка 
 
Мистецька діяльність педагога як профілактика професійного вигорання  
Сулаєва Н. В., доктор педагогічних наук, професор кафедри музики Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Соціально-психологічний тренінг як засіб розвитку адаптаціїйних можливостей 
студентів під час навчання у виші   
Тітова Т. Є., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Чинники  особистісного зростання наркозалежних у період реабілітації 
Шевчук М. В. – магістрант Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка. 
 


