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ПРОГРАМА 

Міжнародної науково-практичної конференції 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ 

НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТКУ» 

 З НАГОДИ 70-ТИ ЛІТТЯ  ЗАСНУВАННЯ ЛАБОРАТОРІЇ 

ПСИХОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІМЕНІ І.О СИНИЦІ 

 

25 травня 2017 року 

                          

Офіційне відкриття конференції: (10:00) 

                                               Привітальне слово  

             учасникам міжнародної науково-практичної конференції 

          від доктора психологічних наук, академіка НАПН України, директора 

Інституту психології імені Г.С.Костюка, завідуючого лабораторією психології 

навчання імені І.О.Синиці  Максименко Сергія Дмитровича:  

 

                                                   Шановні колеги! 
Вітаємо Вас і дякуємо Вам, що Ви знайшли час і можливість взяти участь в 

нашій Конференції, обмінятися своіми цінними науковими здобутками! Мета 

конференції «Актуальні проблеми психології навчання та розвитку» полягає у 

створенні можливості наукового обговорення  актуальних питань психології 

навчання, що сприятиме взаємному збагаченню фахівців, розумінню ролі 

психології в пошуку нових підходів та способів рішення складних завдань  

вітчизняної системи освіти в умовах глобальних перетворень,  формуванню  

широкого погляду на спектр актуальних проблем науки та запитів практики. 

З моменту  утворення, лабораторія психології навчання  протягом усієї своєї 

історії одним із найголовніих наукових завдань розглядала  вивчення проблем 

психічного  розвитку та навчання людини. Провідні представники української 

психологічної науки, співробітники Інституту психології  НАПН України імені 

Г.С.Костюка – Г.С. Костюк, І.О. Синиця, О.В.Скрипченко - заклали фундаментальні 

принципи дослідження основ розвитку  людини в освітньому просторі. Бачення 

Г.С. Костюком особливостей психічного розвитку дитини в процесі навчання 

дозволило лабораторії на багато років вибудувати спектр  дослідницьких пошуків в 

галузі педагогічної психології, психології навчання.       

Осмислення психологічних закономірностей навчання та розвитку відповідає як 

практичним запитам  забезпечення  освітнього процесу, так і має  

загальнопсихологічне значення, оскільки дозволяє через призму пізнавальної 

діяльності  зрозуміти  фундаментальні процеси розвитку психіки людини. 
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Ми свідомі того, що сучасні суспільні завдання  реформування системи освіти    

не можуть бути вирішені  зусиллями лише професіоналів педагогів та психологів, 

що це потребує зацікавленості  та зусиль всього суспільства, потребує наукових 

досліджень  проблем психічного розвитку  в освітньому просторі,  а також  

включення як науковців, так і освітян-практиків в  міжнародний цивілізаційний 

контекст. Сподіваємось, Конференція  сприятиме удосконаленню інформаційного 

аспекту наукової та науково-практичної діяльності як нашої лабораторії, Інституту 

психології, так і всієї вітчизняної психологічної науки. Сподіваємось, Конференція 

дозволить не лише обговорити актуальні питання навчання та розвитку 

особистості в освітньому просторі, але й дозволить зробити нові кроки на шляху 

міжнародного співробітництва, зміцнити  міжнародні звязки,  

Щиро дякую усім, хто підготував доповіді, хто безпосередньо або  

опосередковано бере участь у конференції  й долучився до її проведення! На 

адресу оргкомітету надійшла значна кількість наукових матеріалів   з різних 

куточків України: Львова, Києва, Ніжина, Полтави, Тернополя, Івано-Франківська, 

Одеси, Харкова, Кривого Рогу і з-за кордону. Cподіваємось, що отримана з 

матеріалів Конференції інформація буде корисна в процесі подальшої науково-

дослідної та практичної роботи.  

Особлива подяка  колегам, чий професійний шлях був повязаний із 

Лабораторією психології навчання ім. І.О.Синиці, сподіваємось наша співпраця  

триватиме ще довгі роки! 

Бажаю учасникам конференції продуктивної роботи, нових можливостей, 

ефективної  взаємодії, розвитку, спілкування! 
 

Голова Оргкомітету Конференції, доктор психологічних наук, академік НАПН України, 

директор Інституту психології імені Г.С.Костюка, завідуючий лабораторією психології навчання 

імені І.О.Синиці  Максименко Сергій Дмитрович.  

 

Нас вітають: 

 

 Гошовський Я.О. - доктор психологічних наук, професор,  завідуючий 

кафедрою педагогічної та вікової психології Східноєвропейського національного 

університету ім.Л.Українки; 

 Толстоухов А.В. - доктор філософських наук, професор, дійсний член Академії 

педагогічних наук України; 

 Жигайло Н.І. – доктор психологічних наук, професор кафедри менеджменту 

економічного факультету Львівського національного університету імені Івана 

Франка; 

 Кочарян О.С. – доктор психологічних наук, професор, завідуючий кафедри 

психологічного консультування і психотерапії Харківського національного 

університету імені В.Н.Каразіна; 

 Кірєєва З.О. - доктор психологічних наук, професор, завідуюча кафедри 

загальної психології та психології особистості Одеського Національного 

Університету імні І.І.Мечникова; 

 Павелків Р.В. - доктор психологічних наук, професор, перший проректор 

Рівненського державного гуманітарного університету; 
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 Хомуленко Т.В. - доктор педагогічних наук, професор, завідуючий кафедрою 

практичної психології Харківського Національного Педагогічного університету 

ім.Г.С.Сковороди; 

 Євдокімова О.О. - доктор психологічних наук, професор, завідуюча кафедрою 

соціологіхта психології Харківського Національного Університету внутрішніх справ; 

 Пасічник І.Д. - доктор психологічних наук, професор, ректор Національного 

університету «Острозька академія»; 

 Щербан Т.Д. - доктор психологічних наук, професор, ректор Мукачевського 

Державного університету; 

 Цехмістер Я.В. - доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 

Академії педагогічних наук, перший проректор МАУ; 

Осьодло В.І. - доктор психологічних наук, професор, начальник гуманітарного 

інституту НУІ ім.Івана Черняховського 

 

       Історична довідка про лабораторію психології навчання ім. І.О.Синиці. 

 

Проблематика педагогічної психології, зокрема психології навчання,   вивчення 

психологічних закономірностей розвитку особистості в освітньому просторі, 

декларувалась як провідний напрямок  науково-дослідної та науково-

організаційної роботи Інституту психології Наркомосвіти (згодом ( Міносвіти) УРСР 

(нині Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України) від почаку його заснування 

в 1945 році:  

 
На фото: лист Г.С.Костюка Народному Комісарові УРСР академіку Тичині П.Г. щодо створення Інституту. 
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На фото: постанова Ради народних комісарів Української РСР від 1 жовтня 1045р. про організацію в         

м. Києві Науково-дослідного інституту психології Наркомосвіти УРСР. 

 

Саме тому серед перших структурних підрозділів Інституту була створена 

лабораторія психології навчання:  

 

На фото: постанова щодо організації науково-дослідного інституту психології в системі Наркомпроса 

УРСР. 



8 

 

З 1951 р. дослідження цього наукового напрямку координувались     відомим 

українським психологом Іваном Омеляновичем Синицею, чиє ім'я носить 

лабораторія: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

                                    
На фото: Синиця Іван  Омелянович 

 

Від початку створення основним напрямком роботи лабораторії була   

комплексна розробка генеральної теми української психологічної школи, 

очолюваної на той час Г.С. Костюком – співвідношення навчання, виховання і 

розвитку особистості. Характерною рисою дослідницької роботи лабораторіії був 

тісний зв’язок із практикою навчання та виховання дитини. 

З 1978 р. лабораторію психології навчання впродовж трьох десятиліть очолює 

дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор Максименко 

Сергій Дмитрович: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На фото: Максименко Сергій Дмитрович. 

 

 Протягом цього часу розвивалась самостійна психологічна школа психології 

навчання, в межах якої була створена концепція та проводилась фундаментальна 
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розробка проблеми, здійснювана співробітниками лабораторії. В основу роботи 

лабораторії  покладено теорію генетичної психології особистості та генетико-

моделювальний метод, розроблені С.Д. Максименком.  

     В 80 - 90-ті роки ХХ ст. дослідницька робота здійснювалась в межах 

діяльнісного та культурно-історичного підходів, проводилось поглиблене вивчення 

розвитку особистості в процесі навчання. Був обгрунтований генетико-

моделювальний метод організації навчального процесу, що дозволяє 

відновлювати різні типи учіннієвої діяльності і вивчати закономірності формування 

психічних новоутворень в залежності від змісту учбових предметів. 

Обгрунтовувались психологічні засади побудови навчальних курсів на діяльнісній 

основі. Досліджувались вікові закономірності становлення особистості учня. 

Одночасно розроблялись методи діагностики психічного розвитку школярів, рівня 

сформованості у них учіннієвої діяльності. Було створено методичні розробки 

навчальних курсів та діагностичних завдань, побудованих на різному предметному 

матеріалі для різних вікових контингентів учнів.  

     Пріоритетним напрямком дослідницької роботи лабораторії від кінця 90–х 

років ХХ ст.  стали проблеми розвитку особистості в системі безперервної освіти 

та вивчення психолого-педагогічних умов розвитку особистісної активності в 

освітньому просторі. Важливими завданнями цього напрямку роботи стали 

виявлення та дослідження структури освітнього простору, розвивального 

потенціалу освітнього простору та чинників, що визначають психічний розвиток 

особистості в освітньому просторі певного типу. Була створена основа для 

науково-практичної експертизи типів освітніх середовищ навчальних закладів, 

комплексної оцінки впливу освітнього середовища на психічний розвиток 

особистості. 

В останнє десятиліття основною проблематикою Лабораторії є дослідження 

проблеми самодетермінації в генетичному контексті, вивчення процесу розвитку і 

становлення самодетермінації особистості в психолого-педагогічному ключі: 

методологічного аналізу проблеми та побудови психологічної концепції 

самодетермінації особистості через з’ясування психологічних закономірностей, 

чинників та умов становлення самодетермінації. 

Результати наукових досліджень лабораторії використовуються та 

впроваджуються в практику навчальної роботи  у вигляді:  

- програм пізнавального та  особистісного розвитку дитини молодшого та 

середнього шкільного віку (загальноосвітні середні школи та ліцеї);  

- діагностичних методик  серії «Психологічний інструментарій»; 

     - матеріалів загальних та спецкурсів, підготовлених для студентів-психологів та 

студентів-медиків;  

     - корекційних та тренінгових програм (підготовка психологів, соціальних  та 

медичних працівників;);  

     - публікації результатів дослідження як теоретичних, методичних та практико-

орієнтованих матеріалів (монографії, підручники, навчальні посібники, методичні 

рекомендації тощо);  

    - індивідуальному консультуванні (батьків, школярів, студентів, учителів, 

практичних психологів). 

Поряд із дослідницькою роботою, суттєвим напрямком діяльності лабораторії 

протягом усього існування була підготовка наукових кадрів української психології. 

Під науковим керівництвом завідувача (Максименка С.Д). та співробітників 
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лабораторії підготовлено більше 140 кандидитів та більше 30 докторів 

психологічних наук. 

Лабораторія є провідним в Україні науковим координуючим центром в галузі 

психології навчання, осередком наукової школи, що динамічно розвивається. 

Задачею лабораторії в цьому контексті є інтеграція досліджень лабораторії в 

українську психологічну науку, використання психологічного інструментарію, що 

відповідає сучасним світовим стандартам, створення сучасних спільних програм 

досліджень із залученням різних дослідницьких центрів України, організація 

спільних експериментальних баз і використання отриманих дослідницьких даних.  

В різні роки в лабораторії працювали знані українські психологи: Бех І.Д., 

Бондаренко О.Ф., Рождественський Ю.Т.,Швалб Ю.М. 

   Декілька років тому Лабораторія започаткувала  дослідження проблеми 

самодетермінації в генетичному контексті,  вивчення процесу розвитку і 

становлення самодетермінації особистості в психолого-педагогічному ключі: 

методологічного аналізу проблеми та побудови психологічної концепції 

самодетермінації особистості через з’ясування психологічних закономірностей, 

чинників та умов становлення самодетермінації. Результати роботи лабораторії 

протягом 2009-2013 рр. знайшли своє відображення в колективній монографії 

«Психологічні чинники самореалізації особистості в освітньому просторі». В 

контексті теми «Розробка показників та аналіз чинників самодетермінації    

особистості учнів в системі загальної освіти» монографія лабораторій психології 

навчання ім. І.О.Синиці отримала відзнаку в конкурсі наукових розробок за 

номінацією «Формування творчої особистості в навчальних закладах» ХVІ 

Міжнародної виставки-презентації «Сучасна освіта в Україні – 2013». 

Наразі завершується робота лабораторії над темою «Діяльнісна самореалізація 

особистості в освітньому просторі» (2014-2017рр.). Основна ідея дослідження 

полягає у визначенні підгрунть діяльнісного саморозвитку особистості в освітньому 

просторі з виокремленням системоутворювальної складової – самореалізації. 

Остання розглядається як реалізація свободи й відповідальності людини за себе і 

свої стосунки із зовнішнім світом. 
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                                  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

 

ДОПОВІДІ  

 

 

1. Максименко С.Д.  -  доктор психологічних наук, академік НАПН України, 

директор Інституту психології імені Г.С.Костюка, завідуючий лабораторією 

психології навчання імені І.О.Синиці 

Maksymenko S.D. - dr psych., academician of NAES of Ukraine, director of G.S. 

Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of 

Ukraine, chief of the I.O Synytsya laboratory of the psychology of studies. 

Еврістичний потенціал генетико – моделювального методу в навчанні та 

розвитку особистості в умовах реформи освіти. 

Coded heuristical potential of the genetic-modeling method in studies and 

development of personality in the conditions of reform of education. 

 

2. Шатирко Л.О. - старший науковий співробітник лабораторії психології 

навчання ім.І.О.Синиці Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. 

Київ  

Shatyrko L.-  senior researcher I.O Synytsya laboratory of the psychology of studies 

G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences 

of Ukraine. 

Лабораторія психології навчання: шлях експериментального вивчення  

учіння та розвитку. 

Laboratory of psychology of education:  the path of the experimental study of 

learning and development.  

 

3. Бондаренко А.Ф. - академик НАПН Украины, доктор психологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой психологии Киевского национального 

лингвистического университета  

Bondarenko A.F. - Academician of NAES of Ukraine, Professor, Doctor of Science 

(Psychology). Chief of the Department of Psychology, Kiev National Linguistic 

University 

Этический персонализм – онтологический подход к психологическому 

консультированию 

Ethical Personalism - the Onthological Approach to Counselling 

 

4. Вірна Ж.П. - декан факультету психології Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки     

Virna Zh.P. - Dean of Faculty of Psychology, Lesya Ukrainka Eastern European 

National University 

Самозбереження особистості в житті і професії 
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Self-preservation of a personality of the life and profession 

 

5. Горбанюк Ю. - доктор хабілітований, професор, Кафедри Публічного 

Здоров’я, Інституту Наук про Родину і Соціальну Працю Люблінcького 

Католицького Університету  Яна Павла II (Польща). 

 Gorbaniuk J. - dr psych., professor KUL in Faculty of Theology, Depatment of 

Public Health, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland 

Психологічнa та соціальнa підтримкa батьків, які виховують дітей з 

особливими труднощами 

Psychological and social support for parents raising children with special 

needs 

 

6. Красильников И.А. – кандидат психологических наук, доцент, практический 

психолог Полтавской гимназии № 6 

Krasilnikov I.A. – Ph.D in Psychology, docent, practical psychologist Poltava 

gymnasium №6 

К проблеме изучения учебной мотивации школьников с позиции 

внутриличностных конфликтов 

To a problem of studying of educational motivation of schoolboys from a 

position of intrapersonal conflicts 

 

7. Ларін Д.І. - аспірант кафедри загальної психології, член Ради Молодих 

Вчених факультету психології. Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка  

Larin D.І. - PhD student of the Department of General psychology, Member of the 

Council of Young Scientists of the faculty of psychology Taras Shevchenko National 

University of Kyiv 

 Проблема психології навчання у поглядах Л.С. Виготського в контексті 

періоду «Відкритої психологічної кризи» у вітчизняній психологічній науці 

The problem of psychology of education in the views of L.S. Vygotsky in the 

context of a period of 

 

8. Лушин П.В. – доктор психологічних наук, завідувач кафедри прикладної 

психології Університету менеджменту освіти, Академія освітніх досліджень. 

Lushyn P. - Ph.D Head, Department of Applied Psychology University of 

Educational Management, Academy for Educational Studies. 

Ускоренная подготовка специалиста – особенность образования 

взрослых в Vuca-мире 

Accelerated training of the specialist – the peculiarities of education of adults 

in the Vuca-world 

 

9. Малгожата Таталя - професор, кафедри психології розвитку, Інститут 

психології Люблінcького Католицького Університету  Яна Павла II ,Польща. 

Malgorzata Tatala -  dr psych., professor KUL in Faculty of Social Sciences, 

Depatment of Developmental Psychology, The John Paul II Catholic University of Lublin 

«Символіка біблії в психологічному та релігійному розвитку молоді» 

«Symbolika biblii w psychologicznym i religijnym rozwoju młodzieży» 
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«The symbolism of the bible in the psychological and religious development of 

youth» 

 

10. Мельничук Т.І. - кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії організаційної та          соціальної психології Інституту 

психології імені Г.С.Костюка НАПН України 

Melnychuk T. - PhD in Psychology, Senior Research of the Laboratory of 

Organizational and Social Psychology in Institute of Psychology named by G.S. Kostyuk 

of the National Academy of Educational Sciences 

Психолого-педадогічний вплив сімейного виховання на економічну 

соціалізацію дитини дошкільного віку 

Psycho-pedagogial influence of family education on economic socialization of 

the preschool age child 

 

11. Онуфрієва Л.А. - кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри, 

завідувач кафедри загальної та практичної психології, Кам’янець-Подільський 

національний університете імені Івана Огієнка. 

Onufrieva L.A.  - Candidate of Psychological Science,  Assistant Professor, 

Professor of the Department of General and Applied Psychology, Head of the 

Department of General and Applied Psychology, Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko 

National University, Kamianets-Podilskyi, Ukraine 

Психологічні характеристики особистісного розвитку та формування 

професійного самоприйнття у особистості студентів 

Psychological characteristics of personality development and the formation of 

professional self-consciousness of the student’s personality 

 

12. Папуча М.В. - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

загальної та практичної психології Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Papucha M.V. - PhD, Professor, Head of General and Applied Psychology 

Department at Nizhyn Mykola Gogol State University 

Навчання та розвиток особистості: назад або вперед до Л.С. Виготського 

Personality’s education and development: backwards or forward to L.S. 

Vygotsky 

 

13. Ткач Б.М. - кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник 

Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України 

Tkach B. - PhD in Psychology, Senior Research in Institute of Psychology named by 

G.S. Kostyuk of the National Academy of Educational Sciences 

Сучасне розуміння проміскуїтету 

The new vision of promiscuity 

 

14. Марія Хухра - доктор хабілітований, професор, Керівник Кафедри 

Публічного Здоров’я, Інституту Наук про Родину і Соціальну Працю Люблінcького 

КатолицькогоУніверситету Яна Павла II (Польща). 

Maria Chuchra -  dr psych., professor KUL in Faculty of Theology, Head of the 

Department of Public Health, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland 

Турбота про своє здоров'я i розвиток дитини у жінок під час вагітності 
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Caring for own health and development of baby among women during 

pregnancy 

 

15. Шестопалова О.П. - кандидат психологічних наук, доцент, Криворізький 

державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг 

Shestopalova О.H.  - сandidate of psychological sciences (Ph.D.), Associate 

Professor, doc.  Kryvyi Rih State Pedagogical University  

Очікування та реальність: сприйманні початку реформування школи 

педагогами 

Expectation and reality: perception of beginning of reformation of school by 

teachers 

 

 

Тематичні напрямки робот конференції: 

 

1. Генетична психологія учіння людини. 

2. Діяльнісна самореалізація особистості в освітньому просторі. 

3. Внесок  І.О.Синиці в становлення вітчизняної педагогічної психології. 

4. Психологічні виміри особистісної взаємодії cуб′єктів освітнього простору. 

5.Актуальні та потенційні можливості культурно-історичної парадигми в 

психології навчання. 

 

Засідання секцій (14:00) 

 

                                          Виступи  

 

 

1. Акімова Л.Н. - кандидат психологічгих наук, доцент кафедри загальної 

психології та психології розвитку особистості ОНУ імені І.І. Мечникова 

Akimova L.N. - Phd (Candidate of Psychological Science), associate professor 

Department of General Psychology and Psychology of Personality Development 

Odessa I.I. Mechnicov National University   

Психологічний аналіз безпеки освітнього середовища вищого 

навчального закладу 

Psychological analysis of the security of the educational environment of a 

higher educational institution 

 

2. Астремська І.В. - доцент кафедри психології Чорноморського національного 

університету ім. П.Могили 

Astremska I.V - associate professor of  psychology Petro Mohyla Black Sea National 

University 

Навчання супервізорів соціальної роботи: розвитковий підхід 

Supervisor’s study of social work: development approach 
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3. Базика Є.Л. - кандидат психологічних наук, доцент ВМУРЛ «Україна» 

Миколаївський регіональний інститут 

Bazyka E.L. - PhD, associate professor Mykolaiv regional institute "Ukraine". 

Прологнація професійного онтогенезу: психологічний аспект 

Prolongation of professional ontogenesis: psychological aspect 

 

4. Богуслaвa Лаховска - професор, керівник кафедри психології виховaння і 

сім'ї, Інститут психології Люблінcького Католицького Університету Яна Павла II 

(Польща). 

Bogusława Lachowska - dr psych., professor KUL in Faculty of Social Sciences, 

Head of the Department of Educational and Family Psychology, The John Paul II 

Catholic University of Lublin 

Важливість здатності поєднувати роботу і сімейне життя прия вихованні 

дітей і подружніх відносинах 

O znaczeniu umiejętności godzenia pracy i życia rodzinnego dla relacji 

wychowawczych i rodzinnych 

 

5. Брик О.М. - магістр психології, старший викладач кафедри психології та 

педагогіки Національного Університету «Києво Могилянська Академія» 

Bryck O.M. - senior teacher of Department of psychology and pedagogy of National 

University "Kyiv-Mohyla Academy" 

Проблеми формування психологічної компетентності менеджерів щодо 

управлінської взаємодії в MLM 

Problems of forming rsychological competence on administrstive cooperation 

in MLM of managers 

 

6. Бучма В.В. - старший науковий співробітник лабораторії психології 

навчання імені І.О. Синиці Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

Buchma  V.  - senior researcher of I.O Synytsya laboratory of the psychology of 

studies G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational 

Sciences of Ukraine 

Усне діалогічне мовлення у складі комунікативної здатності підлітків 

Oral dialogical speech in the composition of communicative abilities of 

teenagers 

 

7. Варіна Г.Б. - старший викладач кафедри психології Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

Varina A. - senior lecturer of the Department of Psychology Melitopol State 

Pedagogical University named after Bogdan Khmelnitsky 

Психологічні детермінанти розвитку життєстійкості особистості в 

контексті професійної підготовки майбутнього психолога 

Psychological determinants of the development of the hardiness personality in 

the context of the professional training of a future psychologist 

 

8. Вахнован М.М. - викладач, Національний медичний університет 

ім.О.О.Богомольця  
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Vahnovan M.M. - lecturer A.A. Bogomolets of National Medical University of the 

National Academy of Medical Sciences of Ukraine  

Когнітивний розвиток особистості в навчальній діяльності 

Cognitive development of the individual in the studying 

 

9. Ведмідь В.А.- виконавчий директор Всеукраїнської асоціації поліграфологів, 

керівник Представництва ВАП у м. Києві, експерт-поліграфолог, психолог, 

спеціаліст в галузі судової експертизи 

Vedmid V.A. -  executive director of the Ukrainian Association of Polygraph 

Examiners, the head of the VAP in Kiev, polygraph expert,  psychologist,  specialist in 

judical examination 

До проблеми діяльнісного опосередкування особистісного розвитку 

поліграфолога 

The problem of activity-mediated of personal development of polygraphist. 

 

10. Войтович Г.В. -  інспектор студентського столу Національного медичного 

університету імені О.О.Богомольця 

Voytovych  G.V. - inspector student table A.A.Bogomolets of  National  Medical 

University of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine  

Навчання як чинник забезпечення ресурсності особистост 

Studying  as a factor of ensuring of personality resources 

 

11. Володарська Н. - кандидат психологічних наук,    провідний науковий 

співробітник лабораторії психології навчання імені П.Р.Чамати Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України   

Volodarska N. -  D  Ph.D. in Psychology, Leading Researcher of Psychology of 

Study Laboratory named after P.R.Chamata of Psychology Institute named after G.S. 

Kostyuk of National Academy of Educational Sciences of Ukraine 

Життєві перспективи як чинники самодетермінації розвитку особистості в 

освітньому просторі   

The factors of life prospects like self-identity in the educational space. 

 

12. Галустян О.А. - кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 

наукової лабораторії з проблем психологічного забезпечення Національної 

академії внутрішніх справ 

Galustian O.A. - senior research fellow, PhD, scientific laboratory on psychological 

supportof the National Academy of Internal Affairs 

Захаренко Л.М. - кандидат психологычних наук, старший науковий співробітник 

наукової лабораторії з проблем психологічного забезпечення Національної 

академії внутрішніх справ 

Zakharenko L.N. - senior research fellow, PhD, scientific laboratory on 

psychological support of the National Academy of Internal Affairs 

Юрченко-Шеховцова Т.І. - науковий співробітник наукової лабораторії з 

проблем психологічного забезпечення Національної академії внутрішніх справ 

Yurchenko-Shekhovtsova T.I.  - research fellow, scientific laboratory on 

psychological supportof the National Academy of Internal Affairs 

Особливості мотиваційно-ціннісної сфери поліцейських – здобувачів 

вищої освіти з різними рівнями особистісної саморегуляції 
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Features motivational-value policemen – seekers of higher educational with 

different levels of personal self-regulation 

 

13. Гнатюк О.В. - провідний науковий співробітник Інституту психології імені 

Г.С.Костюка НАПН України, кандидат психол. наук 

Gnatіuk O.V. - leading researcher G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the 

National Academy of Educational Sciences of Ukraine, PhD in Psychology 

Роль учителя у формуванні валеологічної культури учнів початкових класів в 

освітньому середовищі 

The role of the teacher in the formation of the valeological culture of the primary 

school pupils in the educational environment 

 

14. Гурова О.В. - молодший науковий співробітник лабораторії психології 

навчання ім. І.О.Синиці  Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. 

Київ 

Gurova O.V - junior researcher of I.O Synytsya laboratory of the psychology of 

studies G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational 

Sciences of Ukraine 

Переживання почуття самотності як чинник самореалізації особистості 

Experiences loneliness as a factor of personal fulfillment 

 

15. Дзюбко Л.В. - старший науковий співробітник лабораторії психології 

навчання ім.І.О.Синиці Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. 

Київ  

Dzyubko L.  - senior researcher of I.O Synytsya laboratory of the psychology of 

studies G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational 

Sciences of Ukraine 

Особливості становлення самореалізації у підлітковому віці 

Features of formation of self-realization in adolescence 

 

16. Дідик Н.М.  - кандидат психологічних наук, доцент кафедр соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка    

Didyk N.M.  - candidate of psychological science, associate professor of the 

Department of Social Pedagogics and Social Work of  Kamianets-Podilskyi Ivan 

Ohienko National University 

Самореалізація майбутніх психологів 

Self-realization development of the future psychologists 

 

17. Дригус М.Т. - старший науковий співробітник Інституту психології імені Г.С. 

Костюка НАПН України 

Dryhus M.T. - senior researcher G.S.Kostyuk Institute of Psychology of NAES of 

Ukraine 

Становлення ефективної особистості в освітньому просторі: 

концептуальні ідеї Г.С. Костюка 

Effective personality formation in the educational space: conceptual ideas of 

G.S. Kostiuk 
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18. Ігнатенко О.В. - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 

КІБІТ 

Ignatenko O.V. - candidate of psychological scienc, docent of the department of 

psychology 

Психологічна оцінка персоналу в підборі персоналу  (на прикладі компанії  

«Арма Моторс») 

Psychological assessment of personnel recruitment (On the example of the 

company "Arma Motors") 

 

19. Ільїна Н.М. - кандидат психологічних наук, доцент  Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Ilyina N.M. -  candidate of psychological sciences, associate professor Oleksandr 

Dovzhenko Hlukhiv national pedagogical university 

І.О. Синиця про особливості зовнішнього мовлення учнів підліткового 

віку 

I.O. Synytsya about the peculiarities of adolescent external speech 

 

20. Каплуненко Я.Ю. - кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії психології навчання імені І.О.Синиці Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України 

 Kaplunenko Ya.Yu.- Ph.D. in Psychology, senior researcher of I.O Synytsya 

laboratory of the psychology of studies G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the 

National Academy of Educational Sciences of Ukraine 

Дидактика та автодидактика: сучасні нейропсихологічні техніки 

оптимізації процесу навчання 

Didication and autodidication: modern neuropsychological tools for 

optimization of the learning process 

 

21. Капустюк О.М. - старш. наук.сп. Інституту у психології імені 

Г.С.Костюка  НАПН України  

Kapustiuk O.M.  - senior researcher of I.O Synytsya laboratory of the psychology of 

studies G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational 

Sciences of Ukraine 

Пастушенко В.С. - наук.сп. Інституту психології імені Г.С.Костюка  НАПН 

України  

Pastushenko V.S. - researcher  of I.O Synytsya laboratory of the psychology of 

studies G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational 

Sciences of Ukraine 

Функціонування самопрезентаційного феномена у перехідний період від 

молодшого шкільного до підліткового віку 

Functioning the phenomenon of self in the transition from primary school to 

adolescence  

 

22. Каткова Т.А. - магістр психології, старший викладач кафедри психології, 

Мелітопольський державний педагогічний 

Katkova T.A. - mahistr psykholohii, starshyi vykladach kafedry psykholohii, 

Melitopolskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytetimeni Bohdana Khmelnytskoho 
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Проблеми дослідження відповідальності сучасної молоді в гендерному 

аспекті 

Problem investigation of liability today’s youth in the gender aspect 

 

23. Клименко І.В. - кандидат психологічних наук Начальник Департаменту 

кадрового забезпечення Національної поліції України, м. Київ 

Klymenko I. V. - Ph.D. in Psychology, Head of the Department of Personnel Office 

of the National Police of Ukraine, Kyiv. 

Роль психологічного супровіду в процесі навчання курсантів – майбутніх 

правоохоронців 

The role of psychological support in the process of trained of cadets – would 

be law enforcement officers 

 

24. Ковальчук О.П. - кандидат психологічних наук, начальник науково-дослідної 

лабораторії (соціально-гуманітарних проблем) кафедри суспільних наук 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського 

Kovalchuk O.P. - candidate of psychological sciences, chief of research laboratory 

(social and humanitarian issues), department of social sciences, National University of 

Defense of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi 

Структурні компоненти системи психологічного забезпечення 

військовослужбовців армії США 

Structural components of the system of psychological support of USA army 

 

25. Колоколов С.І. - суддя Одеського апеляційного господарського суду 

Kolokolov  S.I. – Judge Odessa Economic Court of Appeal 

Категорія "психологія розвитку" як проблема сучасного судового 

дискурсу  

The category of " psychology of development" as a problem of contemporary 

legal discourse 
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26 травня  

Засідання секцій (10:00) 

                                          

                                             Виступи  

 

 

1. Кочаровський М.С. - магістр з фінансів і кредиту Аспірант кафедри 

психології та педагогіки Національного Університету «Києво-Могилянська 

Академія» 

Kocharovskiy M. S. - master in finance and credit Postgraduate of Department of 

psychology and pedagogy of National University "Kyiv-Mohyla Academy" 

Аналіз філософських та психологічних підходів до проблеми прийняття 

ірраціональних рішень 

Analysis of the philosophical and psychological approaches to the problem of 

irrational decision-making 

 

2. Кролівець Ю.В. - аспірантка ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного 

педагогічного університету імені Григорія Сковороди» 

Krolivets Y.V. - PhD student State higher educational establishment «Pereiaslav-

Khmelnytskyi State Pedagogical University named after Hryhorii Skovoroda» 

Актуальні проблеми розвитку усного розповідного мовлення дітей 

дошкільного віку на сучасному етапі становлення психологічної науки 

Preschool development narrative speech current problems at the present 

stage of psychological science 

 

3. Кружева Т.В. - провідний науковий співробітник лабораторії вікової 

психофізіології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України   

Kruzhevaya T.V. - сandidate of psychological sciences, docent, leading researcher 

of laboratory of age psychophysiology  G.S.Kostiuk Institute of Psychology of the 

National Academy of Educational Sciences of Ukraine 

Особливості деяких мотиваційних компонентів вчених – дослідників 

Features of some motivational components of scientific researchers 

 

4. Kurapov A. - PhD student, faculty of psychology National Taras Shevchenko 

university of Kyiv 

Курапов А. -  Аспірант кафедри «загальної психології», Факультету психології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Приорітетні стандарти психологічної освіти 

Priority standards in psychological education 

 

5. Лазуренко О.О. - науковий кореспондент Інституту психології імені Г.С. 

Костюка НАПН України 

Lazurenko O.O. - science correspondent G.S.Kostiuk Institute of Psychology of the 

National Academy of Educational Sciences of Ukraine 
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Формування емоційної компетентності у контексті методологічних 

проблем фахової підготовки лікарів 

The emotional competence development in the context of methodological 

problems of physicians’ professional training 

 

6. Луньов В.Є. - кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий 

співробітник лабораторії психології навчанняім.І.О. Синиці Інституту психології 

імені Г.С.Костюка НАПН України, доцент кафедри загальної і медичної психології 

та педагогіки НМУ імені О.О.Богомольця, 

Lunov V. -   Ph.D. in Psychology, leading researcher I.O Synytsya laboratory of the 

psychology of studies G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of 

Educational Sciences of Ukraine 

Індивідуація без сепарації, сепарація без індивідуації: прикладні 

соціогенетичні аспекти 

Individuation wthout separation, separation without individuation: applied 

sociogenetic aspects  

 

7. Лукашенко А.А. - доцент кафедри управління та роботи з персоналом 

Національної академії внутрішніх справ 

Lukashenko A. А. - docent National Academy of Internal Affairs 

Професійна компетентність підрозділів спеціального призначення 

Національної гвардії України в освітньому просторі 

Professional competence of the special setting of National guard of Ukraine in 

the educational space 

 

8. Манилов И.Ф. - кандидат психологических наук, ведущий научный 

сотрудник Института психологии имени Г.С. Костюка НАПН Украины 

Manilov I.F. - candidate of psychological sciences, Leading Staff Scientist G.S. 

Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of 

Ukraine 

Адаптационная суггестивная модификация мышления: концептуальные 

положения 

Adaptive suggestive modification of intellection: conceptual standpoints 

 

9.  Марценюк М.О.  - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 

Мукачівського державного університету 

Martsenyuk М. - Associate professor of the Department of psychology of 

Mukachevo state university 

Поковба Т.І. - студентка 3 курсу напряму підготовки «Практична психологія» 

Мукачівського державного університету 

Pokovba Т. - student of 3 courses straight preparations «Practical psychology» of 

Mukachevo state university. 

Загальні аспекти стабільності сім’ї та шлюбу 

General aspects of stability of family and marriage 

 

10. Мар’яненко Л.В.  - кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії психології навчання ім.І.О.Синиці Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України 
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Maryanenko L.V. – PhD, senior researcher of I.O Synytsya laboratory of the 

psychology of studies G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of 

Educational Sciences of Ukraine 

Cамореалізація учня у пізнавальній діяльності 

Self-realization of the pupil in congnitive activity 

 

11. Мезецька О.С. - бакалавр, практична психологія Черкаський національний 

університет імені Богдана Хмельницького 

Mezetska O.S. - bachelor's degree, practical psychology                                                                                             

Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy 

Вплив особистості першого вчителя на адаптацію молодшого школяра до 

навчання 

Hоw the first teacher's personality influences the junior student's adaptation 

to the process of learning 

 

12. Мельніченко Л.В.  - студентка 5-го курсу магістратури, спеціальності 

«Психологія» ММІРоЛ ВНЗ «Університет «Україна» 

Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Базика Є. Л. 

Melnichenko L.V.  - magistrates student 5-th year, of the specialty "Psychology" 

Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of Hiqher Educational Institution 

"Open International University of Human Development "Ukraine" 

Scientific supervisor – candidate of psychological Sciences, associate Professor of 

Bazyka E.L. 

Професійне самовизначення як психологічна проблема 

Professional self-determination as a psychological problem 

 

13.  Мірошник О.Ю. - кандидат філології, доцент кафедри української 

літератури і компаративістики Черкаського національного університету ім. Б. 

Хмельницького 

Miroshnik O. - candidate of Philology, associate professor of Ukrainian Literature 

and Comparative of Cherkasy National University B. Khmelnitsky 

Функції та роль мови у лікувальній практиці А.М. Кашпіровського 

The functions and role of language in medical practice of Kashpirovsky A.M 

 

14. Мирошник О.Г. - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

Myroschnyk O. - candidate of psychological sciences, Associate Professor of 

department of psychology V.G. Korolenko Poltava National Pedagogical University  

Рефлексивність особистості вчителя у професійній діяльності 

Reflexivity of teacher’s personality in professional activity 

 

15. Мідляр В.В. - магістр консультування, сертифікований тренер, коуч, 

фахівець по роботі з травмою, директор консультаційно - тренінгового центру.  

м.Вінниця 

Midlyar V.V. -  master counseling, certified trainer, coach, expert in working with 

trauma, consulting director - training center. Vinnitsa 

Дослідження ідентичності сенсу життя людини 

Research identity of meaning of human life 
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16. Мойзріст О.М. - молодший науковий співробітник лабораторії психології 

навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ. 

Moyzrist O.M. - junior researcher of I.O Synytsya laboratory of the psychology of 

studies G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational 

Sciences of Ukraine 

 Самоприйняття Я тілесного в структурі діяльнісної самореалізації. 

I bodily self-acceptance in the structure of activity self-realization. 

 

17. Музика О.Л. -  кандидат психологічних наук, професор, завідувач 

лабораторії психології обдарованості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України   

Muzyka A. -  Ph.D. in Psychology, professor, head of the laboratory of psychology of 

giftedness at the G.S. Kostyuk Psychology Institute of National Academy of Educational 

Sciences of Ukraine, Kyiv 

Психологічні особливості ціннісного розвитку обдарованої особистості в 

освітньому просторі 

Psychological features of valuable gifted person in the educational space 

 

18. Музика О.О. - кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогіки та психології Київського університету імені Бориса Грінченка 

Muzyka E. -  candidate of psychological sciences, associate professor of pedagogy 

and psychology Borys Grinchenko Kyiv University  

Комунікативна компетентність як чинник професіоналізації майбутніх 

педагогів . 

Communicative competence as a factor in the professionalization of future 

teachers 

 

19. Наконечна М.М. - кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної 

та практичної психології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Nakonechna M.M. - PhD, associate arofessor of general and applied psychology 

Department at Nizhyn Mykola Gogol State University 

Розвиток інтерсуб’єктивності людини у просторі стосунків з іншими 

Human interagency’s development in the field of relations with others 

 

20. Невмержицький В.М.  - провідний науковий співробітник лабораторії 

психології навчання імені І.О. Синиці Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України  

Nevmerzhytsky V.M.  - leading researcher of I.O Synytsya laboratory of the 

psychology of studying G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of 

Educational Sciences of Ukraine 

Психологічні аспекти підготовки офіцерських кадрів ВВНЗ 

Psychological aspects of the training of officers in the higher military schools 

 

21. Парисєвіч Беата М. - доктор хабілітований, професор, керівник кафедри 

психoпедагогіки сім'ї Інституту Наук про Родину і Соціальну Працю Люблінcького 

Католицького Університету Яна Павла II ,Польща 
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Parysiewicz Beata M. - dr hab., profesor KUL, Kierownik Katedry Psychopedagogiki 

Rodziny, Instytut Nauk O Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Jana Pawła II, Poland 

Важливість соціально-курортного контексту в сімейному вихованні 

Znachenie kontekstu spoleczno-kulturowego w wychowaniu rodzinnym 

The importance of the socio-cultural contexy in family education 

 

22. Пелюстка М.І. – психолог консультант, м. Харків 

Pelyustka M.I. - consultant - psychologis 

Коучинг як засіб вдосконалення в діяльності сучасного вчителя 

Coaching how assets improvement in activiti of moderm teasher 

 

23. Пенькова О.І. - провідний науковий співробітник Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України 

Penkova O.I. - senior researcher G.S.Kostyuk Institute of Psychology of the National 

Academy of Educational Sciences of Ukraine   

Вплив сімейних цінностей на розвиток громадянської спрямованості 

особистості 

Influence of family values on person’s civil orientation development 

 

24. Полудьонна Н.С. - кандидат психологічних наук, доцент Національної 

академії внутрішніх справ України 

Poludonna N.S. - PhD Psychological Sciences, docent of National Academy of 

Internal Affairs of Ukraine 

Емпірична оцінка індивідуально-типологічних властивостей курсантів 

ВНЗ МВС України в рамках теорії провідних тенденцій 

Empirical evaluation of individually and typological traits of cadets 

educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine within the 

framework of the theory of tendency 

 

25. Пророк Н.В. - доктор психологічних наук, Інститут психології імені 

Г.С.Костюка НАПН України 

 Prorok N.V. - doctor of psychological science, G. S. Kostyuk Institute of Psychology 

of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine     

Особливості психологічної культури працівників освіти в інформаційному 

суспільстві 

Features of psychological culture of educational employer in the informational 

society 
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Засідання секцій (14:00) 

                                          

                                            Виступи  

 

 

1. Пушкарська Л.П. - молодший науковий співробітник лабораторії психології 

навчання ім.І.О.Синиці Інституту психології Імені Г.С. Костюка НАПН України 
Pushkarska L.P. -  junior researcher of I.O Synytsya laboratory of the psychology of 

studies G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational 

Sciences of Ukraine 

Застосування гуманістичних принципів навчання й виховання дітей з 

порушеннями слуху  в процесі їх реабілітації. 

Use of the humanistic principles of study and education of children with a 

hearing disorder in the course of their rehabilitation. 

 

2. Романець З.О. - кандидат псиологічних наук, доцент національного 

університету «Львівська політехніка» 

Romanets Z.O. - Ph.D., associate professor of  National University "Lviv   

Polytechnic" 

Концептуальні засади підготовки практичних психологів     

Conceptual principles of training practical psychologists 

 

3. Скулиш Н.Є. - кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник 

лабораторії психології навчання імені І. О.Синиці Інституту психології імені Г.С. 

Костюка НАПН України 

Skulysh N. -  Ph.D. in Psychology, senior researcher of I.O Synytsya laboratory of 

the psychology of studies G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy 

of Educational Sciences of Ukraine 

Навчально-професійна діяльність підлітків та особистісне зростання в 

освітньому просторі 

Educational and professional activity of teenagers and personal growing in the 

system development. 

 

4. Слободяник Н.В. - старший науковий співробітник лабораторії психології 

навчання ім.І.О.Синиці Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. 

Київ  

Slobodjanik N.V. - senior researcher of I.O Synytsya laboratory of the psychology of 

studies G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational 

Sciences of Ukraine 

Забезпечення якості вітчизняної освіти – пріоритетний напрямок сучасної 

освітньої реформи 

Ensure the quality of national education - priority direction of modern 

education reform 
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5. Соловей Я.Г. - кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник 

лабораторії психології обдарованості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України 

Solovey Y.H. - candidate of psychological sciences, senior research associate of 

endowments psychology laboratory G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National 

Academy of Educational Sciences of Ukraine 

Особливості спримання і переживання твору в музичній діяльності 

Features of perception and experience of work in the musik business 

 

6. Сухенко Я.В. - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та 

особистісного розвитку, докторант, Державний вищий навчальний заклад 

«Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук 

України 

Sukhenko Y.V. - PhD, associate professor at the Department of Psychology and 

Personal Development, Doctoral Candidate, State Higher Educational Institution 

«University of educational management» National Academy of Educational Sciences of 

Ukraine 

Сучасні акценти в освіті дорослих: психологічний вимір 

The modern accents in adult education: a psychological dimension 

 

7. Терещенко Л.А. - старший науковий співробітник, кандидат психологічних 

наук, старший науковий співробітник лабораторії психології навчання імені І.О. 

Синиці Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

Tereschenko L. - сandidate of psychological sciences, senior scientific researcher 

of  I.O Synytsya laboratory of the psychology of studies G.S. Kostiuk Institute of 

Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine 

Проблема саморозвитку особистості за розглядом вітчизняних та 

зарубіжних дослідників 

The problem personality self-development on the review of domestic and 

foreign researchers 
 

8. Токарева Н.М. - доктор психологічних наук, Криворізький державний 

педагогічний університет 

Tokareva N.M.  - doctor hab. of psychological science, Kryvyi Rih State Pedagogical 

University 

Діалог як засіб розвитку педагогічної культури суб’ктів освітнього 

процесу 

Dialogue as the development tool of pedagogical culture of subjects of the 

educational process 

 

9. Тополов Є.В. -  доктор психологічних наук, провідний науковий співробітник 

лабораторії психології навчання ім.І.О.Синиці Інституту психології імені Г. С. 

Костюка НАПН України   
Topolov E. -  doctor of psychological science, a leading researcher of I.O Synytsya 

laboratory of the psychology of studies G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the 

National Academy of Educational Sciences of Ukraine 

Особливості проявів агресії молодших школярів як психологічна 

проблема 

Features of aggression primary school children as a psychological problem 
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10. Федько В.В. - кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник 

Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України  

FedkoV.V. - Ph.D.  senior researcher of I.O Synytsya laboratory of the psychology of 

studies G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational 

Sciences of Ukraine 

Виховання власної гідності учня – базова цінність в освітній інновації 

Education of pupil's personal dignity - a basic value of educational innovation 

 

11. Царькова О.В. - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького 

Tzarkova O.V. - candidate of psychological sciences, associate professor of the 

Department of Psychology Melitopol State Pedagogical University named after Bogdan 

Khmelnitsky 

Особливості формування саногенного потенціалу майбутнього психолога 

в умовах сучасного культурно-освітнього простору 

Specific features of formation of the sanogenous potential of the future 

psychologist in the conditions of the modern cultural and educational space 

 

12. Цілинко І.O. - кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної 

психології Херсонського державного університету 

Tsilynko I.O. -   Ph.D. in Psychology associate professor of applied practical 

psychology Kherson state university 

Теоретико-методологічні проблеми саморегуляції емоційної сфери 

особистості 

Theoretical and methodological problem of self-identity of the emotional 

sphere 

 

13. Чекрижова М.М. -  науковий співробітник лабораторії психології 

обдарованості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України   

Chekryzhova M.  - researcher laboratory psychology of giftedness D  Ph.D. in 

psychology, Leading Researcher of P.R.Chamata Psychology of Study Laboratory of 

G.S. Kostyuk Psychology Institute of National Academy of Educational Sciences of 

Ukraine 

Вплив референтних осіб на становлення професійної самооцінки 

майбутніх лікарів  

Impact of reference people on the formation of professional self-esteem of 

future doctors 

 

14. Чекстере О.Ю. - старший науковий співробітник Інституту психології імені 

Г.С.Костюка НАПН України 

Chekstere O. - senior researcher G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the 

National Academy of  Education Sciences of  Ukraine 

Емоційний інтелект як складова психологічної культури педагога 

Emotional intelligence as components of psychological culture of the teacher 

 

15. Чудакова О.М. - молодший науковий співробітник лабораторії психології 

навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ  
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Chudakova O.M - junior researcher of I.O Synytsya laboratory of the psychology of 

studies G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational 

Sciences of Ukraine 

Дитяче експериментування як психологічний чинник винахідливості та 

кмітливості 

Children experimentation as a psychological factor of creativity and ingenuity. 

 

16. Шамне А.В. - доктор психологічних наук, доцент 

Shamne A.V. - doctor of psychology, associate professor 

Кравчук Н.В. - магістр гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України 

Kravchy N.V. -  master of arts and teaching Faculty NUBiP Ukraine 

Предиктори нормативної кризи у підлітковому віці 

Predictors normative crisis in adolescence 

 
17. Швець B. В. - психолог Уманського об’єднаного міського комісаріату, тренер 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Shvets V. V. - psychologist of Uman city Combined Military Registration and 

Enlistment Office coach of Uman State Pedagogical University named after Pavlo 

Tychyna 

Текстилетерапія (арттерапія) як засіб соціалізації підлітків із 

психологічною травмою 

Reabilitation of teenagers with psychotrauma by means of textiles therapy 

 

18. Шевченко С.В. - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького 

Shevchenko S.V. - сandidate of psychological sciences, аssociate professor of the 

Department of Psychology Melitopol State Pedagogical University Named after Bogdan 

Khmelnitsky 

Інноваційно-інтелектуальні технології освітнього простору: суб’єкт-

суб’єктна взаємодія 

Innovative intellectual technologies of the educational space: subject-

subjective interaction 

 

19. Шрагіна Л.І. - доцент кафедри соціальної та прикладної психології 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 

Shragina L. I. - Ph.D., associate professor of the Department of Social and Applied 

Psychology, Odessa  National University named after  I. I. Mechnikov. 

Розвиток унікального внутрішнього світу особистості (на прикладі 

генезису поетичної уяви) 

Development of unique inner world of personality (On the example of the 

genesis of the poetic imagination) 

 

20. Яворська-Вєтрова І.В. - кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 
Yavorska-Vietrova I.V. - Ph.D. in  Psychology, senior sssociate, senior researcher 

of G.S. Kostiuk Institute of Psychology of NAES of Ukraine 

Деякі аспекти дослідження особистості як суб’єкта діяльності 

Some aspects of research of personality as a subject of activity 
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21. Яковлева Н.Ю. - аспірантка Національного медичного університету 

ім.О.О.Богомольця 

Yakovleva N.Y. - PhD student A.A.Bogomolets of  National  Medical University of 

the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Department of Medical 

Psychology. 

Пcихологічні особливості тривожних розладів у осіб підліткового та 

юнацького віку з вадами слуху на прикладі захворювання отосклероз 

Psyhological features of anxiety disorders in patients adolescent and youth 

with hearing impairments in case of disease  otosclerosis. 
 

 

Майстер-клас: 

 

Горбанюк Ю. - доктор хабілітований, професор, Кафедри Публічного Здоров’я, 

Інституту Наук про Родину і Соціальну Працю Люблінcького Католицького 

Університету  Яна Павла II (Польща). 

 Gorbaniuk J - dr psych., professor KUL in Faculty of Theology, Depatment of 

Public Health, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland 

Основи батьківської майстерності. Досвід Польші 

Bazed parental skills. Experience of Poland 

                              

 

                                 Заключне пленарне засідання. 

                 Підведення підсумків роботи конференції (17:00) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти лабораторії: 

Україна, 01033, Київ-33, вул. Паньківська, 2. 

Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України 

Кімната 24. email: psynav4annja@gmail.com 

                                konf70.2017@gmail.com                                   
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