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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНГРЕСУ 

 

 

День перший, 7 листопада 2019 року (четвер): 

 

Реєстрація учасників, книжкова крамниця, вранішня кава  9.00-10.00 
 

Офіційне відкриття конгресу, виступи з вітальним словом  10.00-10.20 
 

Пленарне засідання         10.20-11.30 
 

Кава-брейк          11.30-11.45 
 

Продовження пленарного засідання      11.45-12.30 
 

Презентація нових видань із соціальної психології    12.30-13.00 
 

Обідня перерва          13.00-14.00 
 

Засідання секцій         14.00-15.30 
 

Перерва на каву         15.30-15.50 
 

Засідання секцій (продовження)       15.50-17.00 
 

 

День другий, 8 листопада 2019 року (п’ятниця): 

 

Книжкова крамниця, вранішня кава      9.00-10.00 
 

Симпозіум (англомовний), майстер-класи     10.00-12.00 
 

Обговорення стендових доповідей      12.00-13.00 
 

Обідня перерва          13.00-14.00 
 

Майстер-класи          14.00-15.30 
 

Офіційне закриття конгресу       15.30-16.00 

 

 

Місце проведення конгресу: 

 

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України 

(м. Київ, вул. Андріївська, 15) 
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ПРОГРАМА РОБОТИ КОНГРЕСУ 

 

 

День перший, 7 листопада 2019 року (четвер) 

 

ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ КОНГРЕСУ 

(актова зала Інституту, ІІІ поверх, 10.00–10.20) 

 

Вступне слово: 

 

Слюсаревський Микола Миколайович,  
директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, віце-

президент Товариства психологів України, член-кореспондент НАПН України, 

кандидат психологічних наук 

 

Виступи з вітальним словом: 

 

Кремень Василь Григорович, 

президент НАПН України, президент Товариства “Знання” України, академік 

НАН і НАПН України, доктор філософських наук, професор  

 

Максименко Сергій Дмитрович, 
академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології 

НАПН України, директор Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН 

України, президент Товариства психологів України, академік НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор 

 

Головаха Євген Іванович, 

заступник директора Інституту соціології НАН України, член-кореспондент НАН 

України, доктор філософських наук, професор 

 

Данилюк Іван Васильович, 

декан факультету психології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, доктор психологічних наук, професор 

 

Гвалія Гіоргі, 
професор політики та міжнародних відносин, декан Школи мистецтв і наук 

державного університету Іллі, доктор філософії в галузі політології 

(м. Тбілісі, Грузія) 

 

Молчанова Олена, 
професор Американського університету Центральної Азії, доктор філософії 

в галузі психологічних наук (м. Бішкек, Киргизстан) 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
(актова зала, ІІІ поверх, 10.20–12.30) 

Регламент: 15 хв. 

 

Доповіді: 

 

Теоретико-методологічні проблеми особистості в контексті соціальної психології 

Максименко Сергій Дмитрович, академік-секретар Відділення психології, вікової 

фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту психології імені 

Г. С. Костюка НАПН України, президент Товариства психологів України, 

академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор 

 

Маса як соціально-психологічне явище: науковий міф чи недовідома 

реальність? 

Слюсаревський Микола Миколайович, директор Інституту соціальної та 

політичної психології НАПН України, віце-президент Товариства психологів 

України, член-кореспондент НАПН України, кандидат психологічних наук 

 

В пошуках нової ідентичності: від “Homo Soveticus” до “Homo Ukrainicus” 

Злобіна Олена Геннадіївна, завідувачка відділу соціальної психології Інституту 

соціології НАН України, доктор соціологічних наук, старший науковий 

співробітник, доцент 

 

Екзистенційний ландшафт посттравматичного життєтворення особистості 

Титаренко Тетяна Михайлівна, головний науковий співробітник лабораторії 

соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології 

НАПН України, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор 

 

Предметна сфера етнокультурної психології: етнос, культура, особистість 

Данилюк Іван Васильович, декан факультету психології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, доктор психологічних наук, професор 

 

Проблеми безпеки південних прикордонних регіонів України: 

гуманітарні виміри 

Подшивалкіна Валентина Іванівна, завідувачка кафедри соціальної і прикладної 

психології факультету психології та соціальної роботи Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова, доктор соціологічних наук, професор 
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ НОВИХ ВИДАНЬ 

ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

(актова зала, 12.30–13.00) 

 

Слюсаревський Микола Миколайович, директор Інституту соціальної та 

політичної психології НАПН України, віце-президент Товариства психологів 

України, член-кореспондент НАПН України, кандидат психологічних наук 

 

Горностай Павло Петрович, головний науковий співробітник лабораторії 

психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної 

та політичної психології НАПН України, доктор психологічних наук, професор 

 

 

Обідня перерва, 13.00–14.00 

 

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ 

(приміщення Інституту, 14.00–17.00) 

 

Секція 1. Історіографічні та методологічні проблеми соціальної психології 

Модератори: І. В. Данилюк, О. В. Суший, кімн. 29. 

 

Секція 2. Соціально-психологічний супровід та реабілітація особистості в 

суспільстві викликів та ризиків  
Модератори: К. О. Кальницька, Б.П. Лазоренко, кімн. 32. 

 

Секція 3. Особистість у соціально-психологічному вимірі 

Модератори: М.С. Дворник, Л.В. Романюк, Т.М. Титаренко, кімн. 34 (актова зала) 

 

Секція 4. Медіапсихологія та медіаосвіта 

Модератори: В. Л. Паньковець, Я. С. Фруктова, Н. І. Череповська, кімн. 33. 

 

Секція 5. Соціальна-психологічна підтримка життєдіяльності спільнот в умовах 

суспільних трансформацій 

Модератори: А. Б. Коваленко, Л. М. Коробка, кімн. 27. 

 

Секція 6. Соціально-політичні виміри політико-правової дійсності  

Модератори: В. М. Духневич, І. В. Жадан, кімн. 42  

 

Секція 7. Освітня реформа в Україні: соціально-психологічні аспекти 

впровадження  
Модератори: Г.М. Бевз, В. Г. Панок, В. І. Юрченко, кімн.35  

 

Секція 8. Групова взаємодія в складних соціальних ситуаціях: ризики та ресурси  

Модератори: П. П. Горностай, Н. Ф. Портницька, кімн. 2. 

 

Перерва на каву, кімн. 5, І поверх, 15.30-16.00  
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Секція № 1. Історіографічні та методологічні проблеми соціальної психології 

 (кімн. 29, 14.00–17.00) 

 

Модератори: 

Данилюк Іван Васильович, декан факультету психології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, доктор психологічних наук, професор 

Суший Олена Володимирівна, завідувачка лабораторії методології 

психосоціальних і політико-психологічних досліджень ІСПП НАПН України, 

доктор наук з державного управління, доцент 

 

Доповіді: 
 

Виклики соціального буття української психології 

Власова Олена Іванівна, зав. каф-ри психології розвитку КНУ ім. Т. Шевченка, 

д. психол. н. 
 

Системна криза соціальної та політичної психології в Україні: причини, стан 

та шляхи подолання  

Зеленько Олександр Анатолійович, доц. каф-ри загальної психології 

КНУ ім. Т. Шевченка, к. мед. н., доц. 
 

Соціальна психологія та антикризове управління, або як Україні залишитись 

“на плаву” 

Суший Олена Володимирівна, зав. лаб. методології психосоціальних і політико-

психологічних досліджень ІСПП НАПН України, доктор наук з держ. управління, 

доц. 
 

Практичне застосування моделі акультурації П. Боскі 

Данилюк Іван Васильович, декан ф-ту психології КНУ ім. Тараса Шевченка, 

д. психол. н., проф. 

Курапов Антон Олександрович, асист. каф. загальної психології 

КНУ ім. Т. Шевченка, к. психол. н. 
 

Принцип історизму та стратегія діахронічного аналізу в соціальній психології 

Литвин-Кіндратюк Світлана Данилівна, доц. каф-ри соціальної психології 

та психології розвитку Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 

к. психол. н., доц. 
 

Конструкціонізм та конструктивізм як методологічна платформа психології 

розв’язання конфлікту 

Грабовська Софія Леонідівна, зав. каф-ри психології ЛНУ ім. І. Франка, 

к. філос. н., проф. 
 

Психологічні чинники історичного розвитку з погляду теорії смислових 

трансформацій 

Жовтянська Валерія Вікторівна, с. н. с. лаб. методології психосоціальних 

і політико-психологічних досліджень ІСПП НАПН України, к. психол. н., с. н. с. 
 

Ірраціональність як поняття міждисциплінарних знань 

Гусєва Наталія Тарасівна, асп. лаб. психології спілкування ІСПП НАПН України 
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Модель культурно-ціннісних орієнтацій у дослідженнях Ф. Клакхон та Ф. Стродбека 

Рибак Оксана Степанівна, асист. каф-ри психології Львівського нац. ун-ту 

ім. І. Франка 
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Секція № 2. Соціально-психологічний супровід та реабілітація особистості 

в суспільстві викликів та ризиків 

(кімн. 32,14.00–17.00) 

 

Модератори: 

Кальницька Катерина Олексіївна, завідувачка кафедри організації соціально-

психологічної допомоги населенню Чернігівського національного технологічного 

університету, кандидат психологічних наук, доцент 

Лазоренко Борис Петрович, провідний науковий співробітник лаб. соціальної 

психології особистості ІСПП НАПН України, кандидат філософських наук, 

старший науковий співробітник, доцент 

 

Доповіді: 

 

Соціально-психологічний супровід реадаптації учасників АТО (ООС) та волонтерів 

до умов мирного життя 

Лазоренко Борис Петрович, п. н. с. лаб. соціальної психології особистості 

ІСПП НАПН України, к. філос. н., с. н. с., доц. 

Кальницька Катерина Олексіївна, зав. каф-ри організації соціально-психологічної 

допомоги населенню Чернігівського нац. технологіч. ун-ту, к. психол. н., доц. 

 

Метод незакінчених речень: переваги та обмеження в дослідженні страхів дітей 

дошкільного віку (заочно) 

Загурська Інна Станіславівна, доц. каф-ри соціальної та практичної психології 

Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка, к. психол. н., доц. 

 

Особливості сексуальних сценаріїв осіб з інвалідністю 

Гупаловська Вікторія Анатоліївна, доц. каф-ри психології Львівського нац. ун-ту 

ім. І. Франка, к. психол. н., доц. 

 

Етапи соціально-психологічного супроводу особистості, що переживає втрату 

Мирончак Катерина Володимирівна, с. н. с. лаб. соціальної психології 

особистості ІСПП НАПН України, к. психол. н. 

 

Особливості допомоги особам, що переживають психологічну травму 

Музичко Людмила Володимирівна, доц. каф-ри педагогіки та психології ДВНЗ 

“Київський нац. економічний ун-т ім. В. Гетьмана”, к. психол. н., 

Канська Наталія, сімейний психотерапевт Центру аналітичної психології 

“Простір” 

 

Соціально-психологічні аспекти плейбек-театру як форми супроводу груп 

постраждалих від воєнних дій 

Савінов Володимир Вікторович, м. н. с. лаб. соціальної психології особистості 

ІСПП НАПН України 
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“Життя проходить повз”. Психологічна профілактика синдрому 

втрачених можливостей 

Гурова Ольга Вадимівна, м. н. с. лаб. психології навчання ім. І. О. Синиці 

Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України 

 

Арт-терапевтичні методи роботи з підлітковою агресією 

Дем’янчук Юлія Юріївна, асист. каф-ри соціальної та практичної психології 

Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка 

 

Оксфордський підхід до когнітивно-поведінкової травмофокусованої терапії в 

системі реабілітації постраждалих у бойових діях 

Лукашенко Марина Юріївна, асп. докторантури та аспірантури, каф-ри 

юридичної психології Нац. академії внутрішніх справ 

 

Материнська позиція в контексті реабілітації дитини з церебральним паралічем 

Клещерова Ірина Миколаївна, практ. психолог Українського медичного центру 

реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України, 

наук. кореспондент Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, 

магістр психології 

 

Психодіагностичне дослідження проблем психічного здоров’я підлітків, 

що мешкають поблизу лінії фронту на сході України: особливості застосування 

скринінгу психічного здоров’я КМА-УДХ (MHAI) 

Басенко Оксана Миколаївна, асп. Докторської школи ім. Юхименків Нац. ун-ту 

“Києво-Могилянська академія” 

 

Значення соціальних факторів для посттравматичного відновлення та реінтеграції 

ветеранів АТО/ООС 

Стадніченко Наталія Олександрівна, асп. каф-ри психології та педагогіки 

Нац. ун-ту “Києво-Могилянська академія” 
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Секція № 3. Особистість у соціально-психологічному вимірі 

(актова зала, 14.00–17.00) 

 

Модератори: 

Дворник Марина Сергіївна, завідувачка лабораторії соціальної психології 

особистості ІСПП НАПН України, кандидат психологічних наук 

Романюк Людмила Василівна, професор кафедри психології і педагогіки 

Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського, 

доктор психологічних наук 

Титаренко Тетяна Михайлівна, головний науковий співробітник лабораторії 

соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології 

НАПН України, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор 

 

Панель 1 

 

Психологічне здоров’я та благополуччя у контексті становлення цінностей 

особистості 

Романюк Людмила Василівна, проф. каф-ри психології і педагогіки Таврійського 

нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського, д. психол. н. 

 

Психологічне благополуччя особистості: мобільні застосунки, онлайн-сервіси та інші 

електронні засоби підтримки 

Дворник Марина Сергіївна, зав. лаб. соціальної психології особистості 

ІСПП НАПН України, к. психол. н. 

 

Самоефективність як інтегративна властивість особистості  

Савченко Олена Вячеславівна, проф каф-ри педагогіки та психології ДВНЗ 

“КНЕУ ім. В. Гетьмана”, д. психол. н., доц. 

 

Рідна мова в системі цінностей особистості 

Горська Галина Олександрівна, доц. каф-ри практичної психології 

Центральноукраїнського держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка, к. психол. н., доц. 

 

Принцип суб’єктності в аксіопсихологічному проектуванні життєвих 

досягнень особистості 

Гуляс Інеса Антонівна, доц. каф-ри психології Чернівецького нац. ун-ту 

ім. Ю. Федьковича, к. психол. н., доц. 

 

Особистісна суперечність у соціально-психологічному вимірі 

Мазяр Олег Васильович, доц. каф-ри соціальної та практичної психології 

Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка, к. психол. н., доц. 

 

Самовизначення особистості як соціально-психологічний феномен 

Вагінова Олена Вікторівна, доц. каф-ри забезпечення державної безпеки 

Київського ф-ту Нац. академії Національної гвардії України к. психол. н. 
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Проблема комунікативних ризиків: теоретичний аналіз сучасних досліджень 

Ларіна Тетяна Олексіївна, с. н. с. лаб. соціальної психології особистості 

ІСПП НАПН України, к. психол. н., с. н. с. 

 

Психологічні особливості осіб, що живуть у ситуації домашнього насильства 

Гавриловська Ксенія Петрівна, доц. каф-ри соціальної та практичної психології 

Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка, к. психол. н., доц. 

 

Ціннісний копінг як поняття і феномен 

Карпенко Євген Володимирович, доц. каф-ри психології Львівського держ. ун-ту 

внутрішніх справ, к. психол. н., доц. 

 

Забезпечення психологічного здоров’я працівників поліції 

Процик Любов Сергіївна, н. с. Держ. науково-дослідного ін-ту МВС України, 

к. психол. н. 

Пампура Ігор Іванович, с. н. с. Держ. науково-дослідного ін-ту МВС України, 

магістр психології 

 

Психологічне благополуччя та життєздатність військових 

Березовська Лариса Іванівна, доц. каф-ри теоретичної та практичної психології 

Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, к. психол. н. 

 

Контрфактичне мислення  

Чуйко Галина Василівна, доц. каф-ри психології Чернівецького нац. ун-ту 

ім. Ю. Федьковича, к. філол. н., доц. 

 

Соціальні мережі, соціальна підтримка та соціальний капітал як елементи 

психологічного благополуччя мігрантів 

Данилюк Іван Васильович, декан ф-ту психології КНУ ім. Тараса Шевченка, 

д. психол. н., проф. 

Шиковець Сергій Олександрович, аспірант 2 року навчання факультету 

психології КНУ ім. Т. Шевченка 

 

Психологічне почуття власності: варіативність прояву 

Губеладзе Ірина Гурамівна, докторант ІСПП НАПН України, к. психол. н. 

 

Гендерні аспекти психології старості 

Щотка Оксана Петрівна, зав. каф-ри Ніжинського держ. ун-ту ім. М. Гоголя, 

к. психол. н. 

 

Самоствердження особистості як психологічний феномен  

Проскурняк Ольга Петрівна, доц. каф-ри психології Чернівецького нац. ун-ту 

ім. Ю. Федьковича, к. психол. н., доц. 

 

Роль гендерних стереотипів у професійному самовизначенні 

Кушнір Юлія Володимирівна, доцент Донецький національний університет імені 

Василя Стуса, к. пед. н. 
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Психологічні детермінанти міжкультурної адаптації іноземних студентів 

у країні навчання 

Смокова Людмила Степанівна, доц. Одеського нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова, 

к. психол. н., доц. 

 

Адаптаційні ресурси особистості в умовах соціальної невизначеності 

Шевякова Наталiя Леонiдiвна, директор КВНЗ “Нiкопольський педагогiчний 

коледж "ДОР"”, к. психол. н. 

 

Коучинг як сучасна технологія підвищення особистісної самоефективності  

Тімакова Анжела Вікторівна, ст. викл. Каф-ри педагогіки та психології 

Київського нац. економічного ун-ту ім. В. Гетьмана 

 

Соціально-психологічні механізми формування уявлень про життєвий успіх 

Вінков Веніамін Юрійович, м. н. с. лаб. психології мас і спільнот 

ІСПП НАПН України 

 

Соціальна дистанція у ставленні до осіб з особливими потребами 

Майстренко Тетяна Миколаївна, ст. викл. каф-ри соціальної та практичної 

психології Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка 

 

Психологічна сутність просоціальної поведінки  

Калашникова Людмила Володимирівна, ст. викл. каф-ри практичної психології 

Центральноукраїнського держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка 

 

Місце психологічного здоров’я людини у внутрішній картині здоров’я особистості 

Мураненко Катерина  Юріївна, викл. каф-ри юридичної психології Нац. академії 

внутрішніх справ 

 

Аналіз складових емоційної експресії 

Толмачевська Вікторія Олександрівна, асп. каф-ри клінічної психології 

Одеського нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова 

 

Мобільність – задоволення потреб чи стиль життя? 

Пінчук Олена Валентинівна, головн. фахівець департ-ту інформаційної політики 

та зв’язків із громадськістю АТ “Укрзалізниця”, здоб. наук. ступеня к. психол. н. 

 

Акультураційні стратегії іноземних студентів, як чинники соціокультурної адаптації 

до умов полікультурного середовища 

Суслова Валерія Олександрівна, Старший викладач кафедри соціальної допомоги 

та практичної психології ФПСР ОНУ імені І. І. Мечникова, асп. 

 

Психологічне благополуччя особистості: підходи до вивчення 

у зарубіжній психології 

Степаненко Ольга Петрівна, асист. каф-ри психології Чернівецького нац. ун-ту 

ім. Ю. Федьковича 
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Проблема визначення психологічних протилежностей переживання особистістю 

страху: теоретичний аналіз 

Тітова Катерина Валеріївна, вип. асп. ф-ту психології КНУ ім. Т. Шевченка, 

магістр психології 

 

Професійно важливі особистісні якості працівників національної поліції України та 

їх вплив на формування індивідуального стилю діяльності 

Євтушенко Вікторія Ігорівна, асп. Каф-ри юридичної психології Нац. академії 

внутрішніх справ, м. Київ 

 

Емоційний інтелект як фактор соціально-психологічної адаптації особистості 

Гогунська Євгенія Владиславівна, магістрантка каф-ри психології 

Запорізького нац. ун-ту 

 

Панель 2 

 

Професійне вигорання підприємців: зв’язок з соціально-психологічними установками 

Карамушка Людмила Миколаївна, заст. директора Ін-ту психології 

ім. Г. С. Костюка НАПН України з наук.-орг. роботи та міжнар. наук. зв’язків, 

зав. лаб. організаційної та соціальної психології 

 

Особливості ціннісної регуляції особистісних виборів сучасної молоді у ситуації 

працевлаштування 

Тичина Ірина Миколаївна, декан соціально-психологічного ф-ту, доц. каф-ри 

соціальної та практичної психології Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка, 

к. психол. н., доц. 

 

Модифікація тесту GET2 для дослідження схильності до підприємництва: 

варіант для школярів 

Дембицька Наталія Миколаївна, п. н. с. лаб. організаційної та соціальної 

психології Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, к. психол. н., с. н. с. 

 

Економічне самовизначення особистості: моральний аспект 

Лавренко Ольга Василівна, п. н. с. лаб. організаційної та соціальної психології 

Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, к. філос. н., доц. 

 

Становлення монетарної культури особистості 

Зубіашвілі Ірина Костянтинівна, с. н. с. лаб. організаційної та соціальної 

психології Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, к. психол. н., с. н. с. 

 

Гроші як фактор економічної соціалізації, їх місце в ціннісно-потребовій системі 

дитини старшого дошкільного віку 

Фера Світлана Володимирівна, доц. каф-ри загальної, вікової та соціальної 

психології Нац. ун-ту “Чернігівський колегіум” ім. Т. Г. Шевченка, к. психол. н. 
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Довіра як складова соціального капіталу особистості 

Круглов Костянтин Олександрович, асп. каф-ри психології Херсонського держ. 

ун-ту 

 

Соціально-психологічне здоров’я особистості та мотивація бізнесу 

Струкова Олена Володимирівна, асп. каф-ри диференціальної і спеціальної 

психології Одеського нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова 

 

Соціально-психологічний аспект виникнення купівельних намірів споживачів 

Нікольська Анна Дмитрівна, асп. каф-ри практичної психології Київського ун-ту 

ім. Б. Грінченка 
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Секція № 4. Медіапсихологія та медіаосвіта 

(кімн. 33, 14.00–17.00) 

 

Модератори: 

Паньковець Віталій Леонідович, доцент кафедри соціальної психології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат психологічних наук, 

доцент 

Фруктова Яна Станіславівна, доцент кафедри журналістики та нових медіа 

Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Череповська Наталія Іванівна, старший науковий співробітник лабораторії 

психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної 

та політичної психології НАПН України, кандидат психологічних наук, 

старший науковий співробітник 

 

Доповіді: 

 

Панель 1. Медіапсихологія як результат наукових пошуків 

 

Здобутки і перспективи розвитку української медіапсихології 

Найдьонова Любов Антонівна, засту. дир. ІСПП НАПН України, зав. лаб. 

психології масової комунікації та медіаосвіти, ч.-кор. НАПН України, д. психол. н., 

проф. 

 

Медіа-арт терапія як метод допомоги особистості інформаційної доби 

Вознесенська Олена Леонідівна, с. н. с. лаб. психології масової комунікації 

та медіаосвіти ІСПП НАПН України, президент ВГО “Арт-терапевтична 

асоціація”, член ради правління ГС “НПА”, к. психол. н., с. н. с. 

 

Міфодизайн комунікативного простору: психологічний аспект проблеми 

Фруктова Яна Станіславівна, доц. каф-ри журналістики та нових медіа 

Ін-ту журналістики Київського ун-ту ім. Б. Грінченка, к. пед. н., доц. 

 

Громадянська ідентичність особи в новинному медіапросторі 

Бондаревська Ірина Олегівна, с. н. с. лаб. психології масової комунікації 

та медіаосвіти ІСПП НАПН України, к. психол. н., доц. 

 

Формування соціальних стереотипів під впливом ЗМІ 

Гаркавенко Ніна Власіївна, доц. каф-ри психології Чернівецького нац. ун-ту 

ім. Ю. Федьковича, к. психол. н., доц. 

Доскач Світлана Сильверстівна, доц. каф-ри психології Чернівецького нац. ун-ту 

ім. Ю. Федьковича, к. психол. н. 

 

Довіра до соціальних медіа як умова ефективної взаємодії 

Остапенко Ірина Віталіївна, с. н. с. лаб. психології політичної поведінки молоді 

ІСПП НАПН України, к. психол. н. 
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Роль фешн-журналістики у руйнуванні гендерних стереотипів на прикладі 

авторського блогу 

Бердичевська Катерина Анатоліївна, студентка Київського ун-ту 

ім. Б. Грінченка, журналіст 

 

Панель 2. Медіапсихологія як дисципліна і основа медіаосвіти 

 

Досвід викладання дисципліни “Медіапсихологія” для студентів ф-ту психології 

Паньковець Віталій Леонідович, доц. каф-ри соціальної психології 

КНУ ім. Т. Шевченка, к. психол. н., доц. 

 

Український феномен у всесвітньому медіапросторі 

Дроздова Лариса Валентинівна, ст. викл. Нац. ун-ту біоресурсів 

і природокористування України, медіатренер 

 

Просвітництво як напрямок діяльності психолога в медіапросторі 

Пономаренко Тетяна Ігорівна, асп. каф-ри політичної психології та соціально-

правових технологій НПУ ім. М. П. Драгоманова 

 

Блок 3. Кіберсоціалізація і кіберреабілітація: практика і перспективи 

 

Медіапсихологія: засоби психосоціальної підтримки комбатантів 

Череповська Наталія Іванівна, с. н. с. лаб. психології масової комунікації 

та медіаосвіти ІСПП НАПН України, к. психол. н., с. н. с. 

 

Деякі аспекти кiберсоцiалiзацii в умовах шостого технологічного укладу  

Девтеров Ілля Володимирович, проф. каф-ри філософії ф-ту соціології і права 

НТТУ КПІ ім. І. Сікорського, д. філос. н., проф. 

 

Кіберсоціалізація та парасоціальна взаємодія з роботами 

Чаплінська Юлія Сергіївна, с. н. с. лаб. психології масової комунікації 

та медіаосвіти ІСПП НАПН України, к. психол. н. 

 

Соціально-професійна детермінація формування номофобії в умовах 

інформаційного суспільства 

Кириченко Віктор Васильович, доц. каф-ри соціальної та практичної психології 

Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка, к. психол. н., доц. 

 

Взаємовплив емоційного інтелекту та кіберсоціалізації особистості: проблемне поле 

Бурдукало Марія Миколаївна, с. н. с. лаб. психології масової комунікації 

та медіаосвіти ІСПП НАПН України, к. психол. н. 

 

Використання медіапсихологічних засобів у груповій роботі 

з дружинами військовослужбовців 

Дідик Наталія Федорівна, н. с. лаб. психології масової комунікації та медіаосвіти 

ІСПП НАПН України 
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Проблеми ефективності комунікації відповідно до парадигми 

мислення медіаспоживача 

Єжижанська Тетяна Сергіївна, ст. викл. каф-ри видавничої справи 

Ін-ту журналістики Київського ун-ту ім. Б. Грінченка 

 

Критичне мислення в контексті кіберсоціалізації 

Дятел Надія Леонідівна, м. н. с. лаб. психології масової комунікації 

та медіаосвіти ІСПП НАПН України 

 

Профілактика кіберзалежності у молодшому віці. Поради батькам 

Обухова Наталія Олександрівна, м. н. с. лаб. психології масової комунікації 

та медіаосвіти ІСПП НАПН України 

 

Активність молоді у соціальних мережах інтернет: переваги і потенційні 

психологічні витрати 

Мойзріст Олена Михайлівна, м. н. с. лаб. навчання ім. І. О. Синиці 

Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України 
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Секція № 5. Соціальна-психологічна підтримка життєдіяльності спільнот 

в умовах суспільних трансформацій 

(кімн. 27, 14.00–17.00) 

 

Модератори: 

Коваленко Алла Борисівна, завідувачка кафедри соціальної психології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, доктор психологічних наук, 

професор 

Коробка Лариса Миколаївна, завідувачка лабораторії психології мас і спільнот 

Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, 

кандидат психологічних наук, доцент 

 

Доповіді: 

 

Атрибуція міжособових і міжгрупових провин у контексті соціально-психологічної 

адаптації української молоді 

Васютинський Вадим Олександрович, г. н. с. лаб. психології мас і спільнот 

ІСПП НАПН України д. психол. н., проф. 

 

Технологічній підхід щодо соціально-психологічної підтримки осіб, які зазнають 

стигматизації в різних суспільних середовищах 

Коробка Лариса Миколаївна, зав. лаб. психології мас і спільнот 

ІСПП НАПН України, к. психол. н., доц. 

 

Основні умови та принципи аналізу аутсайдерського наративу 

та проблематика інтерпретації 

Анцибор Анатолій Іванович, доц. каф-ри психолого-педагогічної освіти 

і соціальних наук Вінницької академії неперервної освіти, к. психол. н., доц. 

 

Соціальні уявлення про столицю у масовій свідомості молоді Чернігівщини 

та Луганщини 

Дроздов Олександр Юрійович, зав. каф-ри загальної, вікової та соціальної 

психології ім. М. А. Скока Нац. ун-ту “Чернігівський колегіум” ім. Т. Г. Шевченка, 

д. психол. н., доц. 

 

Особливості ставлення до ЛГБТ+ осіб та їхніх батьків 

Мяленко Вікторія Володимирівна, с. н. с. лаб. психології мас і спільнот 

ІСПП НАПН України, к. психол. н. 

 

Зв’язок соціальної ідентичності з психологічним і фізичним благополуччям мігрантів 

Коваленко Алла Борисівна, зав. каф-ри соціальної психології КНУ ім. Т. Шевченка, 

д. психол. н., проф. 

Безверха Катерина Сергіївна, асп. каф-ри соціальної психології КНУ 

ім. Т. Шевченка 
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Світоглядні основи комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів 

Гусєв Андрій Ігорович, н. с. лаб. психології мас і спільнот ІСПП НАПН України, 

к. психол. н., доц. 

 

Особливості взаємин у сім’ї осіб, які зазнають стигматизації 

Голота Анастасія Сергіївна, н. с. лаб. психології мас і спільнот 

ІСПП НАПН України, к. психол. н. 

 

Інформаційно-психологічна війна: сучасні виклики 

Українець Петро Іванович, голова правління ВО “Волонтерський корпус 

соціально-психологічного супроводу бійців АТО "Живиця"” 

 

Проблеми соціально-психологічної адаптації внутрішньо переміщених осіб 

Юрченко-Шеховцова Тетяна Іванівна, н. с. наук. лаб. з проблем психологічного 

забезпечення та психофізіологічних досліджень навчально-наукового інституту 

заочного та дистанційного навчання Нац. академії внутрішніх справ 

 

Дослідження просторових ідентичностей внутрішньо переміщених осіб за 

допомогою картографічної візуалізації наративів місця проживання: перші 

результати 

Лазаренко Валерія Олексіївна, асп. ІСПП НАПН України 
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Секція № 6. Соціально-політичні виміри політико-правової дійсності 

(кімн. 42, 14.00–17.00) 

 

Модератори: 

Духневич Віталій Миколайович, завідувач лабораторії психології політико-

правових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, 

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник 

Жадан Ірина Василівна, завідувачка лабораторії психології політичної поведінки 

молоді Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, 

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник 

 

Доповіді: 

 

Громадянська ідентичність в структурі громадянської компетентності 

Жадан Ірина Василівна, зав. лаб. психології політичної поведінки молоді 

ІСПП НАПН України, к. психол. н., с. н. с. 

 

“Східний розкол”: ризики ідентичності 

Духневич Віталій Миколайович, зав. лаб. психології політико-правових відносин 

ІСПП НАПН України, к. психол. н., с. н. с. 

 

Виробництво аномії: чотири дискурси ідентичності 

Кочубейник Ольга Миколаївна, п. н. с. лаб. психології політико-правових відносин 

ІСПП НАПН України, д. психол. н., с. н. с. 

 

Специфіка суб’єктної активності особистості з проявами нігілізму в політико-

правовій сфері 

Сіверс Зінаїда Феодосіївна, заст. директора з наук.-метод. роботи ІСПП НАПН 

України, п. н. с. лаб. психології політико-правових відносин, к. юр. н., доц. 

 

Комунікативні чинники порушень процесу політико-правової 

ідентифікації особистості 

Осадько Олеся Юріївна, п. н. с. лаб. психології політико-правових відносин 

ІСПП НАПН України, к. психол. н., доц. 

 

Громадянська взаємодія: ресурси формування компетентності 

Позняк Світлана Іванівна, с. н. с. лаб. психології політичної поведінки молоді 

ІСПП НАПН України, к. психол. н., с. н. с. 

 

Теоретичний аналіз політичного самовизначення як однієї з умов для власного 

волевиявлення молоді у виборчому процесі 

Корсакевич Святослав Сергійович, асп. Ін-ту соціальної та політичної психології 

НАПН України, психолог 

 

Шляхи розвитку громадянської ідентичності молоді 

Скнар Оксана Миколаївна, с. н. с. лаб. психології політичної поведінки молоді 

ІСПП НАПН України, к. психол. н., с. н. с. 
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До питання про соціально-психологічні особливості українських еліт 

Губенко Олександр Володимирович, с. н. с. лаб. методології і теорії психології 

Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, к. психол. н., с. н. с. 

 

Соціальний інтерес у структурі громадянської компетентності 

Сидоркіна Марина Юріївна, н. с. лаб. психології політичної поведінки молоді 

ІСПП НАПН України, к. психол. н. 

 

Ідеалізація як одна із функцій позитивного іміджу політичного лідера 

Паскевська Юлія Анатоліївна, доц. каф-ри психології Запорізького 

нац. ун-ту, к. психол. н. 

 

Методика Л. Сонді як інструмент вивчення уявлень молоді про ідеального 

політичного лідера 

Дроздова Марина Анатоліївна, доц. каф-ри екологічної психології та соціології 

Нац. ун-ту “Чернігівський колегіум” ім. Т. Г. Шевченка, к. психол. н., доц. 

 

Моделі громадянської самоідентифікації в інтернет-середовищі 

Краснякова Алла Олексіївна, н. с. лаб. психології політичної поведінки молоді 

ІСПП НАПН України 

 

Особливості соціально-психологічних механізмів регуляції правової поведінки 

сучасної молоді 

Фальковська Людмила Миколаївна, ст. викл. каф-ри соціальної та практичної 

психології соціально-психологічного ф-ту Житомирського держ. ун-ту 

ім. І. Франка 

 

Сценарії політико-правової участі студентів 

Никоненко Людмила Володимирівна, м. н. с. лаб. психології політико-правових 

відносин ІСПП НАПН України 

 

Психологічна сутність консолідаційних та мобілізаційних процесів в політичних 

групах (на прикладі президентських виборів 2019 р.) 

Кравченко Софія Ігорівна, асп. ф-ту психології КНУ ім. Т. Шевченка 

 

 

http://psychology-naes-ua.institute/info/133/
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Секція № 7. Освітня реформа в Україні: 

соціально-психологічні аспекти впровадження 
(кімн. 35, 14.00–17.00) 

 

Модератори: 

Бевз Галина Михайлівна, завідувачка лабораторії психології спілкування ІСПП 

НАПН України, доктор  психологічних наук, професор 

Панок Віталій Григорович, директор Українського науково-методичного центру 

практичної психології і соціальної роботи НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор 

Юрченко Віталій Іванович, старший науковий співробітник лабораторії 

психології спілкування Інституту соціальної та політичної психології 

НАПН України, кандидат психологічних наук, доцент 

 

Доповіді: 

 

Співучасть як форма забезпечення і механізм реалізації завдань освітньої реформи 

Бевз Галина Михайлівна, зав. лаб. психології спілкування ІСПП НАПН України, 

д. психол. н., проф. 

 

Академічна доброчесність на тлі соціально-політичних проблем сучасної України 

Карпенко Зіновія Степанівна, проф. каф-ри соціальної психології та психології 

розвитку Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, д. психол. н., проф. 

Зомчак Катерина Мирославівна, магістрант кафедри соціальної психології та 

психології розвитку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 

 

Формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій: підсумки 

IV етапу всеукраїнського експерименту 

Кравчук Світлана Леонтіївна, с. н. с. лаб. психології спілкування ІСПП НАПН 

України, к. психол. н., доц. 

 

Соціально-психологічні умови впровадження педагогічного партнерства в новій 

українській школі 

Юрченко Віталій Іванович, с. н. с. лаб. психології спілкування ІСПП НАПН 

України, к. психол. н., доц. 

 

Врахування соціальної ситуації розвитку молодших школярів у освітніх реформах 

Дзюбко Людмила Віталіївна, с. н. с. лаб. психології навчання ім. І. О. Синиці 

Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, к. психол. н., с. н. с. 

Бучма Вікторія Володимирівна, с. н. с. лаб. лаб. психології навчання 

ім. І. О. Синиці Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України 

 

Творчий компонент професійної компетентності психолога 

Колтунович Тетяна Анатоліївна, доц. каф-ри педагогіки та психології 

дошкільної освіти Чернівецького нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича, к. психол. н. 
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Творчий компонент професійної компетентності психолога 

Поліщук Оксана Миколаївна, доц. кафедри психології Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича, кандидат психологічних наук, 

доцент 

Колтунович Тетяна Анатоліївна, доц. каф-ри педагогіки та психології 

дошкільної освіти Чернівецького нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича, к. психол. н., доц. 

 

Технологія соціокультурного балансу поколінь 

Довгань Наталія Олександрівна, с. н. с. лаб. психології спілкування ІСПП НАПН 

України, к. психол. н., доц. 

 

Принцип інклюзії в контексті психологічних знань 

Чуніхіна Світлана Леонідівна, с. н. с. лаб. психології спілкування ІСПП НАПН 

України, к. психол. н. 

 

Служба освітнього омбудсмена: психологічні напрямки роботи 

Найдьонова Любов Михайлівна, нач. відділу психолого-методичної підтримки 

Служби освітнього омбудсмена, к. психол. н. 

 

Inclusive Education for Children with Down Syndrome in Kindergartens 

Інклюзивне навчання для дітей з синдромом Дауна у дитячих садках 

Olga Yarova, Assistant Professor in American University of Central Asia, 

Ольга Ярова, доцент Американського ун-ту Центральної Азії (м. Бішкек, 

Киргизстан) 

Ida Sim, Instructor in American University of Central Asia, Master Degree in Applied 

Psychology 

Сім Іда, інструктор Американського ун-ту Центральної Азії, магістр прикл. 

психології (м. Бішкек, Киргизстан) 

 

Соціально-психологічні передумови економічного самовизначення 

студентської молоді 

Мельничук Тетяна Іванівна, с. н. с. лаб. організаційної та соціальної психології 

Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, к. психол. н. 

 

Професійне самовизначення особистости на етапі завершення навчання у ЗВО 

Андрєєва Ярослава Федорівна, доцент кафедри психології Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича, кандидат психологічних наук 

Литовченко Ніна Федорівна, доцент кафедри загальної та практичної психології 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя кандидат 

психологічних наук 

 

Соціальні механізми виникнення булінгу в шкільному середовищі у підлітковому віці 

Савиченко Ольга Михайлівна, доцент кафедри соціальної та практичної 

психології Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка, к. психол. н., доцент 
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Семантична диференціація поняття “сучасний психолог” у сприйнятті педагогів 

та батьків 

Лигомина Тетяна Анатоліївна, ст. викл. каф-ри методики та психології 

дошкільної і початкової освіти ІППО Київського ун-ту ім. Б. Грінченка, асп. 

 

Психолого-педагогічні аспекти формування політичної культури студентської молоді 

в умовах вищого навчального закладу 

Семенча Людмила Григорівна, голова предметної (циклової) комісії психолого-

педагогічних дисциплін початкового навчання, викл. психолого-педагогічних 

дисциплін КЗ “Нікопольський пед. Коледж” Дніпропетровської обл. ради, 

к. психол. н. 

 

Засоби музикотерапії як ресурс соціальної адаптації до умов шкільного колективу 

Весельська Алла Леонідівна, заст. декана соціально-психологічного ф-ту 

з орг.-виховн. роботи Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка 

 

Подолання опору інноваціям як умова забезпечення підтримки освітньої реформи 

Гриценок Людмила Іванівна, м. н. с. лаб. психології спілкування 

ІСПП НАПН України 

 

Психологічні аспекти впровадження інноваційних технологій в умовах вищої освіти 

Дідук Інна Анатоліївна, методист КВНЗ КОР “Академія мистецтв 

ім. П. Чубинського”, к. психол. н. 
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Секція № 8. Групова взаємодія в складних соціальних ситуаціях: 

ризики та ресурси 

(кімн. 2, 14.00–17.00) 

 

Модератори: 

Горностай Павло Петрович, головний науковий співробітник лабораторії 

психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної 

та політичної психології НАПН України, доктор психологічних наук, професор 

Портницька Наталія Федорівна, завідувачка кафедри соціальної та практичної 

психології соціально-психологічного факультету Житомирського державного 

університету імені Івана Франка, директорка ГО “Фо Лайф”, 

кандидат психологічних наук, доцент 

 

Доповіді: 
 

Феноменологія та психопатологія колективних захисних механізмів 

Горностай Павло Петрович, г. н. с. лаб. психології малих груп та міжгрупових 

відносин ІСПП НАПН України, д. психол. н., проф. 
  

Міф як засіб конструювання соціальної ідентичності 

Чорна Лідія Георгіївна, зав. лаб. психології малих груп та міжгрупових відносин 

ІСПП НАПН України, к. психол. н., с. н. с. 
 

Ставлення особистості до свого ментального здоров’я: контекст групової взаємодії 

Вус Віктор Іларіонович, с. н. с. лаб. психології малих груп та міжгрупових 

відносин ІСПП НАПН України, к. психол. н., доц. 
 

Ситуативні трансформації групової взаємодії 

Коробанова Ольга Леонідівна, с. н. с. лаб. психології малих груп та міжгрупових 

відносин ІСПП НАПН України, к. психол. н. 
 

Проблема стигматизуючих ознак дискримінованих груп населення: результати 

пілотажного дослідження 

Портницька Наталія Федорівна, зав. каф-ри соціальної та практичної психології 

Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка, к. психол. н., доц. 
 

Ефекти групової взаємодії в ситуаціях екологічного ризику: постановка проблеми 

Павлік Юлія Григорівна, н. с. лаб. психології малих груп та міжгрупових відносин 

ІСПП НАПН України, к. психол. н. 
 

Особливості символізації у групі з досвідом долання складних соціальних ситуацій 

Плетка Ольга Тарасівна, м. н. с. лаб. психології малих груп та міжгрупових 

відносин ІСПП НАПН України 
 

Особливості етнічної ідентичності представників різних етномовних груп української 

студентської молоді 

Кухарук Ольга Юріївна, м. н. с. лаб. методології психосоціальних і політико-

психологічних досліджень ІСПП НАПН України  
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День другий, 8 листопада 2019 року (п’ятниця): 

 

МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ 

Сучасні суспільні трансформації: 

виклики і ресурси адаптації 

(проводитиметься англійською мовою, без перекладу) 

(актова зала, ІІІ поверх, к. 34, 10.00–12.00) 

 

Перерва на каву, кімн. 5, І поверх, 12.00–12.30 

 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

Current Social Transformations: Challenges and Resources for Adaptation 

(in English, without translation) 

(Institute act hall, ІІІ floor, r. 34, 10.00–12.00) 

 

Moderators: 

Giorgi Gvalia, Professor of Politics and International Relations, Dean of School of Arts 

and Sciences, Ilia State University, PhD in Political Science (Tbilisi, Georgia) 

Iryna Hubeladze, Postdoctoral Researcher Institute for Social and Political Psychology 

NAES of Ukraine, PhD in Psychological Sciences (Kyiv, Ukraine) 

 

Key speakers: 

 

Giorgi Gvalia, Professor of Politics and International Relations, Dean of School of Arts 

and Sciences, Ilia State University, PhD in Political Science (Tbilisi, Georgia) 

3 Decades of Social and Political Transformation of Independent Georgia: Still a Work 

in Progress?! 

 

Elena Molchanova, Professor of American University in Central Asia, 

PhD in Psychological Sciences (Bishkek, Kyrgyzstan) 

Long-term Mental Health Consequences of June Events 2010 

 

Yulia Chaplinska, Senior Researcher, Institute for Social and Political Psychology 

NAES of Ukraine, PhD in Psychological Sciences (Kyiv, Ukraine) 

The Importance of Cybersecurity in the Life of Modern Youth 

 

Irina Bondarevskaya, Senior Researcher, Institute for Social and Political Psychology 

NAES of Ukraine, PhD in Psychological Sciences, Associate Professor (Kyiv, Ukraine) 

Citizenship Identity Model 

 

Anton Kurapov, Assistant Professor, Department of General Psychology, Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, PhD in Psychological Sciences (Kyiv, Ukraine) 

Psychological Determinants of Acculturation 

 

Hanna Hromova, PhD student, Institute for Social and Political Psychology NAES 

of Ukraine, EMDR-therapist (EMDR HAP, USA), psychotherapist (Kyiv, Ukraine) 

Personal Life Experience and Intolerance of Uncertainty 
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Valerie Lazarenko, PhD student, Institute for Social and Political Psychology 

NAES of Ukraine (Kyiv, Ukraine) 

The Role of Agency and Subjectivity in Integration of Displaced People into Hosted 

Communities 

 

Iryna Borovynska, PhD student, Institute for Social and Political Psychology 

NAES of Ukraine (Kyiv, Ukraine) 

The Communities’ Role in the Adaptation and Integration of IDPs in Ukraine 

 

Olga Reshetnyk, PhD student, University of Educational Management, NAES of Ukraine 

(Kyiv, Ukraine) 

Hardiness Enhancement as One of the Hardships Overcoming Strategies 

 

  



 31 

МАЙСТЕР-КЛАСИ 

 

Майстер-клас: Історична соціодрама як метод опрацювання колективних травм 

 

Ведучий: 

Горностай Павло Петрович, головний науковий співробітник лабораторії 

психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної 

та політичної психології НАПН України, доктор психологічних наук, професор 

 

На майстер-класі пропонується ознайомити учасників з методом соціодрами, зокрема 

– з таким її жанром, як “історична соціодрама”. На прикладах застосування 

соціодрами (в тому числі і в авторському досвіді) буде обґрунтовано можливості 

методу для формування національної ідентичності та історичної спадкоємності. В 

роботі буде продемонстровано фрагменти соціодраматичного дійства на тему 

ключових подій української історії. 

(кімн. 2, 10.00–12.00) 

 

Майстер-клас: Арт-терапевтичні методи у соціально-психологічному супроводі 

внутрішньо переміщених осіб 

 

Ведуча: 

Гундертайло Юлія Данилівна, молодший науковий співробітник лабораторії 

соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології 

НАПН України 

 

Особливо уразливою групою в сучасній ситуації є внутрішньо переміщені особи, які 

в результаті переїзду на підконтрольну Україні територію втратили значні 

матеріальні та соціальні ресурси, та переживають наслідки психологічної травми 

різного ступеню тяжкості, аж до ПТСР. Тому особливо важливо, на нашу думку, 

розробити стратегію та тактику реінтеграції життєвого світу ВПО, які сприятимуть 

опануванню складної життєвої ситуації, в якій вони опинилися. Соціально-

психологічний супровід ВПО – комплекс специфічних довготривалих й системних 

заходів психологічної підтримки та соціального сприяння інтеграції осіб в місцеві 

спільноти в умовах переходу від війни до миру. 

Одною з важливих складових такої системи є арт-терапевтичні методи, спрямовані на 

гармонізацію людини, її середовища шляхом інтеграції невербальних й вербальних 

частин досвіду особистості. Майстер-клас буде присвячено ознайомленню з 

практикою використання арт-терапевтичних методів у соціально-психологічному 

супроводі внутрішньо переміщених осіб. На майстер-класі учасники зможуть 

познайомитися з певними арт-терапевтичними методами, отримають власний досвід, 

одержать підтримку групи у процесі самопізнання. Завдяки роботі у цьому напрямку 

відвідувачі зможуть отримати практичні навички, збагатять свій арсенал щоденних 

практик саморегуляції. Включення арт-терапевтичних методів у практику соціально-

психологічного супроводу дасть учасникам змогу досягнути більшої ефективності в 

процесі включення ВПО у місцеві громади. 

(кімн. 32, 10.00–12.00) 
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Майстер-клас: Принципи та психотехнології командотворення у соціально-

психологічному супроводі реадаптації учасників АТО (ООС) і волонтерів до 

умов мирного життя 

 

Ведучі: 

Лазоренко Борис Петрович провідний науковий співробітник лабораторії 

соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології 

НАПН України, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, 

доцент 

Кальницька Катерина Олексіївна, завідувач кафедри організації соціально-

психологічної допомоги населенню Чернігівського національного технологічного 

університету, кандидат психологічних наук, доцент 

 

При проведенні майстер-класу будуть зазначені основні принципи та етапи 

командотворення. Для учасників майстер-класу будуть представлені та опрацьовані 

разом з ними деякі психотехнології командотворення. Зокрема, такі як “Штовханка”, 

“Підтримка”, “Довіра”, “Потяг” та ін. Пояснюватиметься їх роль у координації та 

кооперації учасників групи, невербальному забезпеченні злагодженості спільних дій 

у складі команди. 

(кімн. 32, 14.00–16.00) 

 

Майстер-клас: Групова взаємодія: стереотипи та символи процесу 

 

Ведуча: 

Плетка Ольга Тарасівна, молодший науковий співробітник лабораторії психології 

малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної 

психології НАПН України 

 

На майстер-класі буде представлена авторська методика роботи з інтеграції досвіду 

подолання складних соціальних ситуацій. За допомогою драматерапевтичних вправ 

учасники зможуть виявити власні та групові стереотипи, які певним чином впливають 

на структуру групової взаємодії, віднайти ресурси щодо відновлення та стратегій 

посттравматичного зростання. 

(кімн. 2, 14.00–16.00) 
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СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ 

 
 

Особливості надання психологічної допомоги особам з психосоматичними розладами 

Колесніченко Ліна Аліковна, доц. каф-ри педагогіки та психології Київського 

нац. економічного ун-ту ім. В. Гетьмана, к. психол. н., доц. 

 

Зміна смисложиттєвих орієнтації особистості під впливом вимушеної міграції 

Літвінова Ольга Володимирівна, доц. каф-ри психології, педагогіки та філософії 

Кременчуцького нац. ун-ту ім. Михайла Остроградського, к. психол. н. 

 

Комунікативна компетентність керівників правоохоронних органів 

Бойко-Бузиль Юлія Юріївна, заст. зав. наук.-досл. лаб. психологічного 

забезпечення ДНДІ МВС України, к. психол. н., доц. 

 

Семантична диференціація поняття “сучасний психолог” у сприйнятті педагогів 

та батьків 

Лигомина Тетяна Анатоліївна, ст. викл. каф-ри методики та психології 

дошкільної і початкової освіти ІППО Київського ун-ту ім. Б. Грінченка, асп. 

 

Метод проектів як засіб розвитку ідентичності студентів на заняттях 

з психології здоров’я 

Ловка Ольга Володимирівна, доц. каф-ри педагогіки та психології Київського 

нац. економічного ун-ту ім. В. Гетьмана, к. психол. н., доц. 

 

Кліпова хаотичність сучасного інформаційно-комунікаційного простору 

Чаплак Ян Васильович, доц. каф-ри психології Чернівецького нац. ун-ту 

ім. Ю. Федьковича, к. психол. н., доц. 

Гавреш Ірина Іванівна, магістрант спеціальності “Психологія” Чернівецького 

нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича 

 

Проблема ідентичності особистості в умовах трансміграції 

Блинова Олена Євгеніївна, зав. каф-ри загальної та соціальної психології 

Херсонського держ. ун-ту, д. психол. н., проф. 

Попович Ігор Степанович, проф. каф-ри загальної та соціальної психології 

Херсонського держ. ун-ту, д. психол. н., доц. 

 

Проблеми соціалізації неповнолітніх правопорушників 

Журавель Альона Петрівна, викладач каф-ри психології та педагогіки 

Таврійського нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського 

 

Зв’язок соціальної ідентичності з психологічним та фізичним 

благополуччям мігрантів 

Безверха Катерина Сергіївна, асп. ф-ту психології КНУ ім. Т. Шевченка 
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Образ України в етнічній свідомості молодших школярів та підлітків 

з Центрального регіону 

Никончук Наталія Олександрівна, доц. каф-ри соціальної та практичної 

психології Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка, к. психол. н., доц. 

(у співавт. з Хохловою Ксенією Ігорівною, магістранткою за спец. “Психологія”) 

 

Особливості соціальних ідентичностей педагогів 

Острова Вікторія Дмитрівна, к. психол. н., старший науковий співробітник 

Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної 

роботи 

Горленко Валентина Миколаївна, н. с. УНМЦ практичної психології і соціальної 

роботи НАПН України 

 

Суб’єктно-ціннісний підхід у вивченні субкультури дітей 

Сіткар Віктор Ілліч, доц. каф-ри психології розвитку та консультування ТНПУ 

ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль, к. психол.н. 

 

Адаптаційні ресурси особистостi в умовах соціальної невизначеності 

Шевякова Наталiя Леонiдiвна, директор КВНЗ "Нiкопольський педагогiчний 

коледж" ДОР", к. психол. н. 

 


