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Федорова Олена Вікторівна – декан факультету гуманітарних наук, 
психології та педагогіки Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк), кандидат 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 
Головує: Бохонкова Юлія Олександрівна – завідувач кафедри психології 

та соціології Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля, доктор психологічних наук, професор. 

 
 

Відкриття конференції. Вступне слово 
 
Поркуян Ольга Вікторівна – ректор Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля, доктор технічних наук, 
професор. 

 
 

Доповіді пленарного засідання 
 
1. Алиева Ягут – доктор філософії з соціології, доцент кафедри 

соціології Бакинського державного університету (м. Баку). Алиева 
Севиндж – доктор філософії з соціології, викладач кафедри соціології 
Бакинського державного університету (м. Баку). 
Концепция формирования новых семейно-брачных отношений в 
Азербайджане в процессе глобализации: социологический анализ. 

2. Блинова Олена Євгенівна – д. психол. н., проф., завідувач кафедри 
загальної та соціальної психології Херсонського державного 
університету. 
Соціальні та психологічні виміри проблеми вимушеної міграції в 
Україні. 

3. Бохонкова Юлія Олександрівна – д. психол. н., проф., завідувач 
кафедри психології та соціології, Східноукраїнський національний 
університет імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Формування соціально-психологічної компетентності 
особистості у суспільстві, яке трансформується. 

4. Борисюк Алла Степанівна – д. психол. н., проф., завідувач кафедри 
психології та філософії ВДНЗ України «Буковинський державний 
медичний університет».  
Cоціально-психологічні особливості професійної діяльності лікаря. 

5. Бочелюк Віталій Йосипович – д. психол. н., проф., завідувач 
кафедри психології Запорізького національного технічного 
університету. 
Профілактика професійного вигорання держслужбовців 
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6. Ващенко Ірина Володимирівна – д. психол. н., проф., професор 
кафедри загальної психології Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. 
Психологічна характеристика гендерних відмінностей у проявах 
задоволеності життям у дорослих. 

7. Виборний Володимир Юрійович – заступник начальника 
управління - начальник відділу охорони культурної спадщини 
управління культури, національностей та релігій Луганської обласної 
державної адміністрації (обласної військово-цивільної адміністрації). 
Український культурний простір: психологічний вимір. 

8. Висоцька Ганна Леонідівна – координатор фонду ООН в галузі 
народонаселення України в Луганській області. 
Реагування на домашне та гендерно зумовлене насильство як 
ефективна складова діяльності державного та недержавного 
секторів. 

9. Денищенко Денис Вікторович – директор Департаменту зовнішніх 
зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської 
обласної державної адміністрації (обласної військово-цивільної 
адміністрації). 
Як ми бачимо майбутнє Луганщини. 

10. Джейлі Ву – викладач Ланьчжоуського політехнічного університету, 
(м. Ланьчжоу, КНР). 
Архетипичне осмислення шлюбу в теологічних текстах ХХ 
століття. 

11. Жидков Андрій Борисович - к. т. н., доц., проректор з 
адміністративно-господарської роботи Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля (м. 
Сєвєродонецьк). 
Важливість розробки та дотримання методології в соціально-
психологічних дослідженнях. 

12. Завацька Наталія Євгенівна – д. психол.н., проф., завідувач кафедри 
практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля 
(м. Сєвєродонецьк).  
До проблеми формування професійно важливих якостей 
соціальних працівників в умовах сучасного соціуму. 

13. Завацький Юрій Анатолійович – к. психол. н., доц., завідувач 
кафедри здоровʼя людини та фізичного виховання Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля (м. 
Сєвєродонецьк).  
Соціально-психологічна специфіка комунікативної 
компетентності майбутніх фахівців медичної галузі. 
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14. Ковальчук Зоряна Ярославівна – д. психол. н., проф., заступник 
декана факультету №7 Львівського державного університету 
внутрішніх справ, професор кафедри психології. 
Соціально-психологічні умови оптимізації педагогічної взаємодії в 
закладах вищої освіти. 

15. Коломійцев Олександр Анатолійович – к. психол. н., директор 
Інвестиційно-інноваційного центру Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації. 
Співпраця з іноземними донорами по програмі соціальної адаптації 
населення в зоні проведення АТО. 

16. Лосієвська Ольга Геннадіївна – к. психол. н., доц., доцент кафедри 
психології та соціології Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Піраміда інтервенцій з психічного здоров’я та психосоціальної 
підтримки населення. 

17. Марченко Дмитро Миколайович – д. т. н., проф., перший проректор 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Особистість у структурі переміщеного закладу вищої освіти. 

18. Ніколайчук Олена Олександрівна – т. в. о. начальника відділу 
психологічного забезпечення центру забезпечення діяльності ГУ 
ДСНС у Луганській області, старший лейтенант служби цивільного 
захисту.  
Вискубенко Олексій Володимирович – фахівець відділу 
психологічного забезпечення центру забезпечення діяльності ГУ 
ДСНС у Луганській області.  
Склярова Марина Вадимівна – психолог відділу психологічного 
забезпечення центру забезпечення діяльності ГУ ДСНС у Луганській 
області, лейтенант служби цивільного захисту. 
Психологічна безпека в суспільстві. 

19. Окулич-Казарин Валерій – д. пед. н, професор Інституту права, 
адміністрації і економіки Педагогічного університету (м. Краків, 
Польща).  
Экономические и дидактические аспекты управления высшей 
школой: Восточно-Европейский опыт. 

20. Перова Світлана В’ячеславівна – к. пед. н., доц., завідувач кафедри 
теорії та практики перекладу ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка». 
Магістерська робота з перекладознавства як вид науково-дослідної 
роботи студентів.  

21. Поркуян Ольга Вікторівна – д. т. н., проф., ректор 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Зміни у концепції сучасного університету. 



6 

22. Потапенко Едуард Володимирович – д. хім. н., проф., проректор з 
наукової роботи Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Психологічні засади впливу трансформаційних процесів у 
суспільстві на проблематику наукових досліджень. 

23. Рязанцев Олександр Іванович – д. т. н., проф., проректор з науково-
педагогічної роботи та міжнародної діяльності Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля 
(м. Сєвєродонецьк).  
Психологічні засади інтернаціоналізації сучасних українських 
університетів. 

24. Ткачева Тетяна Миколаївна – заступник директора, начальник 
управління освіти і науки Департаменту освіти і науки Луганської 
обласної державної адміністрації.  
Проблеми та перспективи розвитку психологічної служби в умовах 
реформування освітнього простору Луганщини.  

25. Федорова Олена Вікторівна – к. е. н., доц., декан факультету 
гуманітарних наук, психології та педагогіки Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля (м. 
Сєвєродонецьк). 
Центр розвитку кар'єри університету – платформа для побудови 
особистої кар’єри. 

26. Шаповалов Андрій Анатолійович – менеджер філії ПАТ НСТУ 
Регіональна дирекція «UA: Донбас», аспірант спеціальності 
«Психологія». 
Зміна у системі цінностей особистості під впливом засобів масової 
інформації. 

27. Швалб Юрій Михайлович – д. психол. н., проф., завідувач 
лабораторії екологічної психології Інституту психології імені 
Г. С. Костюка НАПН України. 
Розвивальні технології у сучасній вищий освіті. 

28. Швирка Вікторія Миколаївна – к. пед. н., доц., завідувач кафедри 
педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка».  
Шляхи формування толерантності у студентській молоді Сходу 
України. 

29. Шехавцова Світлана Олександрівна – д. пед. н., доц., декан 
факультету іноземних мов, професор кафедри романо-германської 
філології ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка».  
Проблема уникнення евфімізації негативних явищ в умовах 
інформаційно-гібридної війни. 

30. Щербан Тетяна Дмитрівна – д. психол. н., проф., ректор 
Мукачівського державного університету. 
Психологічні чинники успішної професійної діяльності. 
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Секція 1 
 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИРІШЕННЯ 
СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ 

 
Головує: Бохонкова Юлія Олександрівна – завідувач кафедри психології 

та соціології Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля, доктор психологічних наук, професор. 

Секретар: Лосієвська Ольга Геннадіївна – доцент кафедри психології та 
соціології Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля, кандидат психологічних наук, доцент. 

 
Доповіді секції 1 

 
1. Андрющенко Ірина Олександрівна – здобувач вищої освіти за 

першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю «Психологія» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Використання сучасних інформаційних технологій в психологічній 
практиці. 

2. Афтонюк Тетяна Георгіївна – психолог, м. Сєвєродонецьк. 
Анатомія щастя 

3. Березовська Лариса Іванівна – к. психол. н., доц., доцент кафедри 
психології Мукачівського державного університету. 
До питання дослідження психологічного благополуччя 
особистості. 

4. Близнюкова Олена Миколаївна – здобувач кафедри практичної 
психології та соціальної роботи Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Соціально-психологічні особливості процесу фасилітації розвитку 
особистості підлітків. 

5. Богаєвська Наталія Михайлівна – аспірант кафедри практичної 
психології та соціальної роботи Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Психотерапія особистісних особливостей наркозалежних. 

6. Болгова Марина Олександрівна – здобувач вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем за спеціальністю «Психологія» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Психологічна готовність до надання першої домедичної допомоги 
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7. Болгова Марина Олександрівна – здобувач вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем спеціальності «Психологія» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Бохонкова Юлія Олександрівна – д. психол. н., проф., завідувач 
кафедри психології та соціології Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Співзалежність як психологічна проблема. 

8. Бреус Вікторія Вікторівна – здобувач вищої освіти за першим 
(бакалаврським) рівнем за спеціальністю «Психологія» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Лосієвська Ольга Геннадіївна – к. психол. н., доц., доцент кафедри 
психології та соціології Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Психологічні аспекти конструювання сучасної сім’ї. 

9. Бровендер Олена Олександрівна – старший викладач кафедри 
практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля 
(м. Сєвєродонецьк). Галян Анна Євгенівна – здобувач вищої освіти 
кафедри практичної психології та соціальної роботи 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Формування здорового способу життя у молоді. 

10. Буровіна Оксана Володимирівна – здобувач вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем спеціальності «Психологія» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк). Пелешенко Олена Вікторівна – старший 
викладач кафедри психології та соціології Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля 
(м. Сєвєродонецьк). 
Соціально-психологічний аналіз проблеми кризи середнього віку. 

11. Варивод Дарʼя Сергіївна – здобувач вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем зі спеціальності «Соціальна робота» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Взаємозв’язок між насильством та соціалізацією особистості.  

12. Вєрнік Ольга Олександрівна – к. філол. н., професор кафедри 
світової літератури та російського мовознавства ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ).  
Концепт РОДИНА в українській та російській малій прозі 1820-х 
років. 
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13. Висоцька Анастасія Олександрівна – здобувач вищої освіти за 
першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю «Психологія» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Макарова Наталія Миколаївна – старший викладач кафедри 
психології та соціології Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Психологічна реабілітація осіб, які постраждали в наслідок 
військового конфлікту. 

14. Витришко Ірина Сергіївна – здобувач вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем зі спеціальності «Психологія» Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського. 
Наратив як метод вивчення ціннісно-смислової сфери вимушених 
мігрантів. 

15. Вітовська Ірина Авазівна – здобувач вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем зі спеціальності «Психологія» (спеціалізація 
«Практична психологія») Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Аналіз ціннісних орієнтації сучасної молоді. 

16. Волженцева Ірина Вікторівна – д. психол. н., проф., Академік 
Української технологічної академії, професор кафедри психології 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди». 
Інноваційна технологія поліфункціональної регуляції психічних 
станів особистості у профілактиці та подоланні професійного 
стресу.  

17. Воронова Ольга Юріївна – викладач кафедри психології 
Мукачівського державного університету. 
Деякі дослідження психологічних особливостей рефлексії у 
професійному становленні особистості. 

18. Галян Анна Євгенівна – здобувач вищої освіти за першим 
(бакалаврським) рівнем кафедри практичної психології та соціальної 
роботи Східноукраїнського національного університету імені 
Володимера Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Федорова Олена Вікторівна – к. е. н., доц., доцент кафедри 
практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля (м. 
Сєвєродонецьк). 
Методы и возможности оказания психологической помощи 
пожилым людям в социальной работе. 
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19. Гашенко Катерина Юріївна – здобувач вищої освіти за першим 
(бакалаврським) рівнем за спеціальністю «Психологія» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Макарова Наталія Миколаївна – старший викладач кафедри 
психології та соціології Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Проблеми здоров'язбереження молоді в Україні. 

20. Гейко Євгенія Вікторівна – д. психол. н., доц., завідувач кафедри 
практичної психології Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка, м. 
Кропивницький.  
Соціально-психологічні передумови становлення цілісності 
особистості – сучасні наукові студії. 

21. Гєтта Олена Миколаївна – к. мед. н., доц., доцент кафедри здоровʼя 
людини та фізичного виховання Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). Ковальова 
Олена Володимирівна – старший викладач кафедри практичної 
психології та соціальної роботи Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Здоров’я дітей та підлітків, що перебувають в умовах вимушеного 
переміщення, з позиції розвитку психосоматичних порушень. 

22. Гречишкіна Кристина Олексіївна – здобувач вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем зі спеціальності «Психологія» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк). Пелешенко Олена Вікторівна – старший 
викладач кафедри психології та соціології Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля 
(м. Сєвєродонецьк). 
Психологічні особливості впливу дитячо-батьківських стосунків 
на формування та розвиток адекватної самооцінки дитини. 

23. Гривнак Ірина Володимирівна – здобувач вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем Львівського державного університету 
внутрішніх справ.  
Мотиваційна сфера особистості. 

24. Журба Микола Анатолійович – д. філос. н., доц., профессор кафедри 
управління освітою Луганського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти. 
Трансформація цінностей сучасної людини. 
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25. Заверуха Ольга Ярославівна – здобувач кафедри практичної 
психології та соціальної роботи Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Інноваційні методи психотерапії в роботі з адиктивною 
поведінкою підлітків. 

26. Карпіченко Ольга Георгіївна – здобувач вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем зі спеціальності «Психологія» Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського. 
Вплив почуття гумору на адаптивні здібності особистості. 

27. Катасанов Олексій Михайлович – практичний психолог Центру 
відновлювального лікування та реабілітації ветеранів війни, асистент 
кафедри психіатрії, неврології та наркології Луганського державного 
медичного університету. 
Основи збереження психічного здоров’я в умовах збройного 
конфлікту. 

28. Кирпенко Тетяна Михайлівна – к. психол. н., молодший науковий 
співробітник лабораторії екологічної психології Інститут психології 
імені Г.С. Костюка НАПН України. 
Теоретичний аналіз проблеми суб'єктивного благополуччя 
особистості. 

29. Кім Оксана Володимирівна – аспірантка спеціальності «Психологія» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Бохонкова Юлія Олександрівна – д. психол. н., проф., завідувач 
кафедри психології та соціології Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Формування когнітивної моделі у підлітків, які перенесли 
психологічну травму. 

30. Кірющенко Владислав Леонідович – здобувач вищої освіти за 
першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю «Психологія» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Бохонкова Юлія Олександрівна – д. психол. н., проф., завідувач 
кафедри психології та соціології Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Психологічна реабілітація осіб, які постраждали внаслідок 
військового конфлікта на Сході України. 

31. Кобиляцька Марина Вікторвна – асистент кафедри психології та 
соціології Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Соціальна природа девіантної поведінки молоді. 
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32. Ковальова Олена Володимирівна – старший викладач кафедри 
практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля (м. 
Сєвєродонецьк).  
Запарожська Валерія Олександрівна – здобувач вищої освіти за 
другим (магістерським) рівнем кафедри практичної психології та 
соціальної роботи Східноукраїнського національного університету ім. 
Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Психологічні особливості подружніх стосунків в період кризи 
молодої сім'ї. 

33. Ковальчук Роксолана Ярославівна - здобувач вищої освіти 3 курсу 
спеціальності "Психологія" Львівського державного університету 
внутрішніх справ.  
Використання нетрадиційних технік психотерапії у роботі з 
соціальними страхами. 

34. Козлова Олександра Анатоліївна – здобувач вищої освіти за 
першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю «Психологія» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Макарова Наталія Миколаївна – старший викладач кафедри 
психології та соціології Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Проблеми формування здорового способу життя у молоді. 

35. Кононенко Оксана Іванівна – д. психол. н., доц., професор кафедри 
диференціальної і спеціальної психології, заступник декана 
факультету психології та соціальної психології Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова. 
Психологічні детермінанти синдрому FOMO. 

36. Корнієнко Інокентій Олексійович – д. психол. н., доц., завідувач 
кафедри психології Мукачівського державного університету.  
Генеза поняття «стратегії життя особистості». 

37. Косова Тетяна Володимирівна – здобувач вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем зі спеціальності «Психологія» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Бохонкова Юлія Олександрівна – д. психол. н., проф., завідувач 
кафедри психології та соціології Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Роль невербальних комунікацій в процесі спілкування. 



13 

38. Костю Світлана Йосипівна – к. психол. н., доц., доцент кафедри 
психології Мукачівського державного університету.  
Митрюк Віта Юріївна – студентка спеціальності «Психологія» 
Мукачівського державного університету. 
Психологічні особливості готовності молоді до шлюбу та 
сімейного життя. 

39. Костюченко Олена Вікторівна – д. психол. н., доц., доцент кафедри 
психології Київського національного університету культури і 
мистецтв.  
Сенсорно-перцептивні стимули психічного здоров'я молоді. 

40. Левченко Юлія Ігорівна – здобувач вищої освіти 4-го курсу 
факультету № 7 Львівського державного університету внутрішніх 
справ. 
Основні соціально-психологічні механізми психологічного впливу. 

41. Літвінова Ольга Володимирівна – к. психол. н., доц., доцент 
кафедри психології, педагогіки та філософії Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського. 
Процес психологічної сепарації як головне завдання юнацького віку. 

42. Лозіна Валерія Едуардівна – здобувач вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем зі спеціальності «Психологія» (спеціалізація 
«Практична психологія») Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Актуальні напрями дослідження особливостей протікання і 
способів лікування ПТСР у сучасному суспільстві. 

43. Мартинюк Володимир Олександрович – здобувач кафедри 
практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського 
національного університету ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Вікова динаміка дезадаптивних проявів депривованих 
неповнолітніх. 

44. Марценюк Марина Олексіївна – к. психол. н., старший викладач 
кафедри психології Мукачівського державного університету. 
Долання стресу методами роботи з власним станом. 

45. Меріуц Тетяна Юріївна – здобувач вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем зі спеціальності «Психологія» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Пелешенко Олена Вікторівна – старший викладач кафедри 
психології та соціології Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Особистісні цінності та їх трансформація у суспільстві. 



14 

46. Мордус Карина Валентинівна – здобувач вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем зі спеціальності «Психологія» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Лосієвська Ольга Геннадіївна – к. психол. н., доц., доцент кафедри 
психології та соціології Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Роль статевої ідентичності в гендерному розвитку особистості. 

47. Москалюк Валентина Михайлівна – д. філос. н., проф., завідувач 
кафедри гуманітарних та мистецьких дисциплін Київської 
муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв. 
Удаваність як специфічна риса сучасної людини: філософсько-
психологічний аспект. 

48. Нестерова Тетяна Володимирівна – здобувач вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем зі спеціальності «Психологія» Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського. 
Шкільний булінг як соціально-психологічний феномен. 

49. Новосад Альона Сергіївна – здобувач вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем спеціальності «Психологія» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Гарькавець Сергій Олексійович – д. психол. н., проф., професор 
кафедри психології та соціології Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
До проблеми психологічних механізмів захисту особистості та їх 
функцій у житті людини. 

50. Осипенко Анастасія Віталіївна – здобувач вищої освіти за першим 
(бакалаврським) рівнем за спеціальністю «Психологія» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Макарова Наталія Миколаївна – старший викладач кафедри 
психології та соціології Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Проблеми здоров’я сучасної молоді, та шляхи їх вирішення. 

51. Павлюк Олеся Ігорівна – доцент кафедри психології та філософії 
Вищого державного навчального закладу України "Буковинський 
державний медичний університет". 
Вікові фактори особистісних криз студентського віку. 
 



15 

52. Панасенко Олександра Олександрівна – здобувач вищої освіти за 
другим (магістерським) рівнем кафедри практичної психології 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Проблеми формування здорового способу життя у молоді: 
психоемоційний аспект. 

53. Панов Микита Сергійович – к. психол. н., доцент кафедри 
спеціальної освіти Комунального вищого навчального закладу 
«Хортицька національна навчально реабілітаційна академія» 
Запорізької обласної ради. 
Психологічні основи дезадаптації та реадаптації сучасної 
особистості. 

54. Парфьонова Юлія Андріївна – здобувач вищої освіти за першим 
(бакалаврським) рівнем за спеціальністю «Психологія» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Лосієвська Ольга Геннадіївна – к. психол. н., доц., доцент кафедри 
психології та соціології Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Роль сім’ї у житті сучасної людини. 

55. Піддубняк Сергій Васильович – здобувач кафедри практичної 
психології та соціальної роботи Східноукраїнського національного 
університету ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Особистісна диференціація проявів аутоагресії у молодих осіб та її 
психопрофілактика. 

56. Пілецька Любомира Сидорівна – д. психол. н., проф., професор 
кафедри соціальної психології ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника». 
Соціально-психологічні особливості комунікативної 
компетентності майбутніх психологів. 

57. Побокіна Галина Миколаївна – старший викладач кафедри 
практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського 
національного  університету імені Володимира Даля (м. 
Сєвєродонецьк).  
Лігус Тетяна Євгенівна –  здобувач вищої освіти за першим 
(бакалаврським) рівнем за спеціальністю «Соціальна допомога» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Психологічна реабілітація осіб, які постраждали в наслідок 
військового конфлікту. 
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58. Пономарьова Ольга Миколаївна – здобувач вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем спеціальності «Психологія» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Лосієвська Ольга Геннадіївна – к. психол. н., доц., доцент кафедри 
психології та соціології Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Вплив образи на формування психосоматичних розладів у 
особистості 

59. Постільга Наталія Володимирівна – провідний фахівець Центру 
удосконалення освіти Східноукраїнського національного університету 
імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк), психолог.  
Психологічні особливості розвитку соціальної зрілості 
студентської молоді в умовах сьогодення. 

60. Пуша Ольга Костянтинівна – здобувач вищої освіти за першим 
(бакалаврським) рівнем зі спеціальності «Психологія» (спеціалізація 
«Практична психологія») Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Каширіна Євгенія Володимирівна – к. психол., н., доцент кафедри 
практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля (м. 
Сєвєродонецьк). 
Трансформація інститутів сім’ї та шлюбу. 

61. Рассказов Валентин Едуардович – студент Одеського національного 
політехнічного університету.  
Гордіенко Ірина Олександрівна –старший викладач кафедри 
психології і соціальної роботи Одеського національного 
політехнічного університету. 
Психологические факторы в профессиональной деятельности 
программистов. 

62. Руденкова Інна Олександрівна – проектний спеціаліст міжнародної 
організації «HELPADE INTERNATIONAL – допомога людям літнього 
віку». 
Психосоціальна підтримка людей похилого віку, які постраждали у 
результаті конфлікту на Сході України. 

63. Рябуха Вероніка Олександрівна – здобувач вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем зі спеціальності «Психологія» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк).  
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Пелешенко Олена Вікторівна – старший викладач кафедри 
психології та соціології Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Дисгармонійні системи сімейного виховання як фактор 
невротизації особистості в кризових умовах сучасного суспільства. 

64. Сєдих Наталія Сергіївна – здобувач вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем спеціальності «Психологія» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк). Пелешенко Олена Вікторівна – старший 
викладач кафедри психології та соціології Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля (м. 
Сєвєродонецьк). 
Сім’я як фактор формування гармонійної особистості. 

65. Склярук Анастасія Володимирівна – к. психол. н., докторант 
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (м. 
Київ). 
Соціалізувальні можливості сім’ї. 

66. Сорока Карина Дмитрівна – здобувач вищої освіти за першим 
(бакалаврським) рівнем за спеціальністю «Психологія» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Федорова Олена Вікторівна – к.е.н., доц., доцент кафедри 
практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля (м. 
Сєвєродонецьк). 
Можливості використання звукотерапії та музикотерапії в 
соціальній реабілітації дітей з обмеженими розумовими або 
фізичними здібностями. 

67. Спицька Ліана Вікторівна – к. психол. н., доцент кафедри 
практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського 
національного університету ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Стратегії поведінки особистості зрілого віку з розладами 
афективного спектру та їх корекція. 

68. Талдонова Лілія Олександрівна – аспірант кафедри практичної 
психології та соціальної роботи Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Теорія і практика вирішення сучасних соціально-психологічних 
проблем при роботі з особистістю з обмеженими фізичними 
можливостями. 
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69. Тернієвська Євгенія Йосипівна – викладач кафедри теорії та 
практики перекладу ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка» (м. Старобільськ). 
Залежність української молоді від соціальних мереж: причини, 
симптоми і методи подолання. 

70. Ткаченко Анастасія Михайлівна – здобувач вищої освіти 
факультету реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи КВНЗ  
«Хортицька національна  академія».  
Маскотерапія як технологія  соціальної адаптації дітей 
молодшого шкільного віку з порушеннями психофізичного розвитку. 

71. Фоменко Галина Іллівна – психолог, кінезіолог, фахівець з методу 
антістрес-техніки Reset 
Енергетична кінезіологія. 

72. Фролова Лілія Борисівна – здобувач кафедри практичної психології 
та соціальної роботи Східноукраїнського національного університету 
ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Вивчення специфіки дитячо-батьківських відносин та їх впливу на 
соціальну адаптацію дитини у молодшому шкільному віці. 

73. Хруцька Яна Сергіївна – здобувач вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем зі спеціальності «Психологія» Кременчуцького 
національного університету імені М. Остроградського  
Психологічні критерії суб’єктивного відчуття щастя у жінок. 

74. Хунов Юрій Айдамирович – д. мед. н., проф., професор кафедри 
психології та соціології Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Здоров’язберігаючи технології як психологічна проблема. 

75. Чала Тетяна Іванівна – здобувач вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем зі спеціальності «Соціальне забезпечення» 
(спеціалізація «Управління соціальним закладом») 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Взаємозв’язок адиктивної поведінки з емоційною стійкістю у 
неповнолітніх. 

76. Чернецька-Білецька Наталія Борисівна – д. т. н., проф., завідувач 
кафедри логістичного управління та безпеки руху на транспорті 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк),  
Головіна Юлія – здобувач вищої освіти за першим (бакалаврським) 
рівнем за спеціальністю «Транспортні технології» Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля (м. 
Сєвєродонецьк). 
Психологічні фактори мотивації трудової діяльності робітників 
залізничного транспорту. 
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77. Черних Лариса Анатоліївна – к. психол. н., психолог-консультант 
Центру психологічної консультації (м. Сєвєродонецьк). 
Соціально-психологічні проблеми адаптації дошкільників з 
фізичними вадами. 

78. Шаповалов Віталій Олександрович – психолог, голова ГО «Колегія 
поліграфологів України» (м. Київ), головний редактор журналу 
«Оцінка достовірності: наукові дослідження та практика». 
Обгрунтування комплексного підходу при здійсненні психологічної 
оцінки достовірності інформації. 

79. Шаповалова Валентина Андріївна – д. мед. н., проф., професор 
кафедри здоровʼя людини та фізичного виховання Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля. (м. 
Сєвєродонецьк.) 
Здоровʼязбереження молоді в умовах трансформаційних змін 
сучасного соціуму. 

80. Шаповалова Ольга Станіславовна – здобувач вищої освіти за 
другим (магістерським) рівнем зі спеціальності «Психологія» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк. 
Психологічна адаптація журналістів до умов професійної 
діяльності під впливом збройного конфлікту на Сході України. 

81. Шрамко Ігор Анатолійович – здобувач кафедри практичної 
психології та соціальної роботи Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк),  
Шевяков Олексій Володимирович – д. психол. н., проф., професор 
кафедри практичної психології та соціальної роботи 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Соціально-психологічна підтримка сучасних жінок в період 
вагітності та після пологів. 

82. Ямпольська Олена Володимирівна – лікар-психіатр, завідувач 
відділенням Сватівської обласної психіатричної лікарні. 
Досвід надання соціально-психологічно-психіатричної допомоги 
особам з психічними розладами мультидисциплінарними 
бригадами. 
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Секція 2  
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ 
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ 
ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 
Головує: Лосієвська Ольга Геннадіївна – доцент кафедри психології та 

соціології Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля, кандидат психологічних наук, доцент. 

Секретар: Макарова Наталія Миколаївна – старший викладач кафедри 
психології та соціології Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля. 

 
 

Доповіді секції 2 
 

1. Olena Byndas – PhD, Associate Professor, State Institution “Luhansk 
Taras Shevchenko National University” (Ukraine, Starobilsk)  
Age Peculiarities of Students in the Process of Cross-Cultural 
Communication. 

2. Алмаші Світлана Іванівна – старший викладач кафедри психології 
Мукачівського державного університету,  
Ярема Андреа Володимирівна – здобувач вищої освіти зі 
спеціальності «Маркетинг» Мукачівського державного університету. 
Проблеми соціально-психологічної адаптації студентів у 
сучасному освітньому просторі. 

3. Байдик Вікторія Володимирівна – к. психол. н., старший викладач 
кафедри педагогіки та психології Луганського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти. 
Посилення психологічної стійкості педагогів, що постраждали 
внаслідок військового конфлікту на сході України. 

4. Барбарук Віктор Миколайович – к. т. н., доц., директор Центру 
удосконалення освіти Східноукраїнського національного університету 
імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Навчання протягом життя: психологічні умови та зміст. 

5. Білоус Руслана Миколаївна – к. психол. н., доц., завідувач кафедри 
психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного 
університету імені Михайла Остроградського. 
Особливості соціального інтелекту студентів. 
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6. Бриль Марина Миколаївна – к. психол. н., старший викладач 
кафедри психології Київського національного університету культури і 
мистецтв, директор Державного науково-методичного центру 
культурно-мистецької освіти (м. Київ), Заслужений працівник 
культури України. 
Технології психолого-педагогічного супроводу підлітків у 
професійному виборі. 

7. Бурлакова Ірина Анатоліївна – д. психол. н., доц., доцент кафедри 
кібербезпеки та соціальних наук Університету банківської справи 
(м. Київ). 
Сім'я як базова компонента здоров'язберігаючого освітнього 
простору. 

8. Волченко Лариса Петрівна – к. психол. н., старший викладач 
кафедри педагогіки та психології Луганського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти. 
До проблеми адаптації учнів, що мають статус внутрішньо 
переміщених осіб до нових умов життєдіяльності. 

9. Гречишкіна Кристина Олексіївна – здобувач вищої освіти за 
другим (магістерським) рівнем зі спеціальності «Психологія» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Буровіна Оксана Володимирівна – здобувач вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем зі спеціальності «Психологія» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк)  
Гарькавець Сергій Олексійович – д. психол. н., проф., професор 
кафедри психології та соціології Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк) 
Паблік рилейшнз і проблема іміджу переміщених ВНЗ. 

10. Данільєва Юлія Геннадіївна – к. і. н., доц., завідувач кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання 
Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
(ЛОІППО).  
Психологічна готовність вчителів гуманітарного профілю до 
роботи в умовах Нової української школи. 

11. Дмитренко Вікторія Ігорівна – д. філол. наук, професор кафедри 
української та світової літератур ДВНЗ «Криворізький державний 
педагогічний університет» (м. Кривий Ріг). 
Творчість Рея Бредбері в контексті наукової фантастики другої 
половини ХХ століття. 
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12. Золотарьова Олена Олександрівна – психолог, м. Київ. 
Психологічні особливості роботи з дітьми з синдромом Дауна. 

13. Кіреєнко Катерина Володимирівна – к. філол. н., доцент кафедри 
романо-германської філології ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ). 
Психолого-педагогічний зміст поняття толерантності. 

14. Кравченко Олена Сергіївна – практичний психолог 
Сєвєродонецького НВК «Спеціалізована школа - колегіум НаУКМА» 
Шляхи збереження психічного здоров'я учнів Нової української 
школи. 

15. Лічман Анна Володимирівна – інструктор з кінезіології 
(м. Сєвєродонецьк). 
Інтегративна освітня кінезіологія  

16. Макарова Наталія Миколаївна – старший викладач кафедри 
психології та соціології Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Науково-дослідницька робота студентів, як основа формування 
компетентних фахівців. 

17. Москович Інна Миколаївна – здобувач вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем зі спеціальності «Психологія» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк).  

18. Бугайова Наталія Миколаївна – к. психол. н., доц., доцент кафедри 
психології та соціології Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Професійно важливі компетенції студента-психолога. 

19. Полуектова Кристина Олександрівна – здобувач вищої освіти за 
другим (магістерським) рівнем зі спеціальності «Психологія» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Демченко Анастасія Олексіївна – здобувач вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем зі спеціальності «Соціологія» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Лосієвська Ольга Геннадіївна – к. психол. н., доц., доцент кафедри 
психології та соціології Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Психологічні особливості формування іміджу викладача вищого 
закладу освіти. 
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20. Пшенична Наталія Миколаївна – здобувач вищої освіти за першим 
(бакалаврським) рівнем зі спеціальності «Психологія» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк), лаборант кафедри міжнародних відносин та 
туризму Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Сучасні освітні технології та їх використання у навчально-
виховному процесі закладів вищої освіти. 

21. Пшеничний Олег – учень 8-ого класу ЗЗСО № 20 м. Сєвєродонецька 
Луганської області. 
Проект «Від підлітка до підлітка» як складова трансформаційних 
процесів у Новій українській школі. 

22. Сафонова Наталія Михайлівна – к. і. н., доц., доцент кафедри історії 
та археології Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Вплив викладання історичних дисциплін на формування системи 
загальнолюдських цінностей 

23. Сербін Юрій Вікторович – к. психол. н., доцент кафедри психології 
та соціології Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Технології підвищення адаптивного потенціалу у здобувачів вищої 
освіти. 

24. Смирнова Олена Олександрівна – к. психол. н., доцент кафедри 
практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля 
(м. Сєвєродонецьк). 
Комунікативна компетентність студентів у полікультурному 
освітньому просторі ВНЗ 

25. Сотнікова Тетяна Геннадіївна – к. т. н., доцент кафедри 
комп’ютерно-інтегрованих ситем управління Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля 
(м. Сєвєродонецьк). 
Формування толерантності та загальнолюдських цінностей у 
студентів закладу вищої освіти. 

26. Татаренко Галина Вікторівна – к. ю. н., доц., завідувач кафедри 
конституційного права Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Захист та забезпечення права на освіту в умовах збройного 
конфлікту. 
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27. Тоба Маріанна Василівна – д. психол. н., проф., професор кафедри 
практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля 
(м. Сєвєродонецьк) 
Дослідження процесу нормотворення в студентських групах. 

28. Туркевич Анастасія Олександрівна – здобувач вищої освіти за 
другим (магістерським) рівнем зі спеціальності «Освітні, педагогічні 
науки» Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського. 
Проблема екологічної освіти т екологічного виховання студентів. 

29. Шаповалова Валентина Андріївна – д. мед. н., проф., професор 
кафедри здоровʼя людини та фізичного виховання Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля 
(м. Сєвєродонецьк).  
Завацький Юрій Анатолійович – к. психол. н., доц., завідувач 
кафедри здоровʼя людини та фізичного виховання Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля (м. 
Сєвєродонецьк).  
Смирнова Олена Олександрівна – к. психол. н., доцент кафедри 
практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля (м. 
Сєвєродонецьк). 
Комунікативна компетентність майбутніх фахівців медичної 
галузі в умовах полікультурного середовища ВНЗ. 

30. Шехавцов Михайло Олексійович – аспірант кафедри педагогіки ДЗ 
«Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка»(м. Старобільськ). 
Психолого-педагогічна проблема формування інформаційної 
грамотності студентства в умовах гібридної війни на сході 
України. 

31. Якухіна Наталія Олександрівна – методист комунальної установи 
"Сватівський районний методичний кабінет" (КУ "Сватівський РМК"). 
Психічне здоров'я педагогічних працівників як пріоритет розвитку 
"Нової української школи. 
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Секція 3 
 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ 
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ 
СУЧАСНИМИ ПРОЦЕСАМИ У СУСПІЛЬСТВІ  

 
 

Головує: Бугайова Наталія Миколаївна – доцент кафедри психології та 
соціології Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля, кандидат психологічних наук, доцент. 

Секретар: Пелешенко Олена Вікторівна – старший викладач кафедри 
психології та соціології Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля. 

 
Доповіді секції 3 

 
1. Алієва Калимя Ейвазівна – здобувач вищої освіти за другим 

(магістерським) рівнем зі спеціальності «Право» Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля (м. 
Сєвєродонецьк).  
Татаренко Галина Вікторівна – к. ю. н., доц., доцент кафедри 
правознавства Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Правові аспекти психологічної реабілітації жінок, які 
постраждали внаслідок конфлікту на сході України. 

2. Алмаші Світлана Іванівна – старший викладач кафедри психології 
Мукачівського державного університету.  
Бундзяк Ліліана Володимирівна – здобувач вищої освіти зі 
спеціальності «Макетинг» Мукачівського державного університету. 
Психологічні проблеми професійної діяльності банківських 
працівників 

3. Арсентьєва Олена Сергіївна – к. ю. н., доц., доцент кафедри 
правознавства Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Котова Любов Вячеславна – к. ю. н., доц., доцент кафедри 
правознавства Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Щодо ґендерної політики України у сфері соціально-трудових 
правовідносин. 
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4. Афанасенко Лариса Анатоліївна – к. психол. н., доцент кафедри 
психології Національного університету біоресурсів і 
природокористування України. 
Психологічні передумови розвитку соціального інтелекту як 
професійної компетентності психолога-практика. 

5. Ахромкін Євген Михайлович – д. е. н., проф., професор кафедри 
економічної безпеки, публічного управління та адміністрування 
Житомирського державного технологічного університету. 
Дослідження проблем децентралізації в Україні: соціально-
психологічний аспект. 

6. Бобовська Анастасія Вікторівна – здобувач вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем зі спеціальності «Соціальне забезпечення» 
(спеціалізація «Управління соціальним закладом») 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Федорова Олена Вікторівна – к. е. н., доц., декан факультету 
гуманітарних наук, психології та педагогіки Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля (м. 
Сєвєродонецьк). 
Професійно-етичні норми соціальної роботи. 

7. Бровендер Олена Олександрівна – старший викладач кафедри 
практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля 
(м. Сєвєродонецьк).  
Назарко Ольга Русланівна – здобувач вищої освіти за першим 
(бакалаврським) рівнем за спеціальністю «Соціальна робота» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Гендерні відносини, відмінності та особливості у системі 
управління. 

8. Ващенко Ірина Володимирівна – д. психол. н., проф., професор 
кафедри загальної психології Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка.  
Кравченко Катерина Василівна – к. психол. н., методист 1 категорії 
НМЦ організації навчального процесу Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка,  
Ртіщев Євген Леонідович – здобувач вищої освіти 3 курсу Інституту 
післядипломної освіти Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. 
Психологічна характеристика гендерних відмінностей у проявах 
задоволеності життям у дорослих. 
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9. Гарькавець Сергій Олексійович – д. психол. н., проф., професор 
кафедри психології та соціології Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
До проблеми соціальних конфліктів та їхнього подолання. 

10. Горобець Аліса Ігорівна – здобувач вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем зі спеціальності «Менеджмент» (спеціалізація 
«Управління соціальним закладом») Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля (м. 
Сєвєродонецьк). 
Інноваційні підходи до управління соціальним закладом. 

11. Дерев'янко Олеся Володимирівна – здобувач вищої освіти за 
першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю «Психологія» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Каширіна Євгенія Володимирівна – к. психол. н., доцент кафедри 
практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля (м. 
Сєвєродонецьк). 
Гендерні відносини у структурі управління, освіти, виробництва 
та бізнесу. 

12. Держак Наталія Олександрівна – к. е. н., доц., доцент кафедри 
менеджменту і маркетингу Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Соціально-психологічний вимір суспільних цінностей в 
дослідженнях ідентифікаторов терріторій.  

13. Донець Олеся Іванівна – к. психол. н., докторант кафедри практичної 
психології та соціальної роботи Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Вік особистості як соціальний конструкт. 

14. Донцова Катерина Михайлівна – головний лікар Луганського 
обласного будинку дитини № 2 (м. Сєвєродонецьк). 
Особливості соціально-психологічної підтримки дітей в умовах 
Луганського обласного будинку дитини № 2. 

15. Драньова Інна Ігорівна – здобувач вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем зі спеціальності «Соціальна робота» 
Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (м. 
Сєвєродонецьк). 
Соціальний захист молоді в сфері зайнятості. 
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16. Дятченко Діана Олександпівна – аспірант кафедри практичної 
психології та соціальної роботи Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
«Особистісне» та «ситуативне» в детермінації поведінки людини 
в ситуаціях реальної та потенційної небезпеки. 

17. Завацький Вадим Юрійович – к. психол. н., доцент кафедри 
практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля (м. 
Сєвєродонецьк). 
Аналіз взаємозвʼязку адаптаційного потенціалу особистості та її 
життєвої антиципації. 

18. Іванов Євген Вікторович – к. пед. н., викладач кафедри державної 
служби, адміністрування та управління ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ). 
Забезпечення якості управління підготовки майбутніх 
держслужбовців на засадах рівних можливостей. 

19. Ільченко Орина Вячеславівна – здобувач вищої освіти за першим 
(бакалаврським) рівнем за спеціальністю «Психологія» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Макарова Наталія Миколаївна – старший викладач кафедри 
психології та соціології Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Ефективність заходів боротьбі з курінням тютюну в україні 

20. Іщенко Альона Сергіївна – здобувач вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем зі спеціальності «Соціальне забезпечення» 
(спеціалізація «Управління соціальним закладом») 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Ткаченко Наталія Ернстівна – к. е. н., доц., доцент кафедри 
практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля 
(м. Сєвєродонецьк).  
Роль компетентності та управлінського потенціалу керівника 
соціального закладу на сучасному етапі розвитку українського 
суспільства. 

21. Каширіна Євгенія Володимирівна – к. психол. н., доцент кафедри 
практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля (м. 
Сєвєродонецьк).  
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Бровендер Олена Олександрівна – старший викладач кафедри 
практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля 
(м. Сєвєродонецьк).  
Побокіна Галина Миколаївна – старший викладач кафедри 
практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля (м. 
Сєвєродонецьк). 
Соціально-психологічна структура професійної діяльності фахівців 
соціономічного профілю. 

22. Кіслякова Єлизавета Вікторівна – здобувач вищої освіти за першим 
(бакалаврським) рівнем за спеціальністю «Соціологія» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Лосієвська Ольга Геннадіївна – к. психол. н., доц., доцент кафедри 
психології та соціології Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Соціологічний погляд на феномен конфлікту 

23. Клюс Юлія Ігорівна – д. е. н., проф., завідувач кафедри обліку і 
оподаткування Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Психологічні складові формування корпоративної системи 
управління інноваціями у суспільстві. 

24. Куртова Ольга Василівна – здобувач вищої освіти за першим 
(бакалаврським) рівнем за спеціальністю «Психологія» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Кадровий стрес-менеджмент та його психологічні особливості. 

25. Лантух Ігор Валерійович – к. е. н., доц., доцент кафедри гігієни та 
соціальної медицини Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна. 
Особливості розвитку особистісної надійності підприємців у 
процесі трансформації соціокультурного простору. 

26. Левченко Олександр Олегович – здобувач вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем зі спеціальності «Психологія» (спеціалізація 
«Практична психологія») Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Особливості впливу реклами на сприймання іміджу політика та 
керівника соціального закладу. 

27. Лорія Марина Геннадіївна – к. т. н., доц., доцент кафедри 
електронних апаратів Східноукраїнського національного університету 
імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
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Формування корпоративної культури організації як складова 
трансформаційних процесів у сучасному суспільстві. 

28. Митрохін Сергій Олександрович – к. т. н., доц., декан факультету 
інформаційних технологій та електроніки Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля (м. 
Сєвєродонецьк). 
Молодіжна робота як інструмент формування громадянських 
компетенцій. 

29. Олійник Оксана Олексіївна – к. психол. н., доц., доцент кафедри 
психології Київського національного університету культури і 
мистецтв. 
Психологічна інтервенція у роботі з сім’єю. 

30. Пліско Валерій Вікторович – здобувач вищої освіти за першим 
(бакалаврським) рівнем за спеціальністю «Психологія» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Кравченко Євген Леонідович – здобувач вищої освіти за першим 
(бакалаврським) рівнем за спеціальністю «Психологія» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Бохонкова Юлія Олександрівна – д. психол. н., проф., завідувач 
кафедри психології та соціології Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Гендерний підхід до бачення жінок в структурі управління, 
виробництва та бізнесу. 

31. Полуектова Крістіна Олександрівна – здобувач вищої освіти за 
другим (магістерським) рівнем спеціальності «Психологія» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Гарькавець Сергій Олексійович – д. психол. н., проф., професор 
кафедри психології та соціології Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
До проблеми соціальних конфліктів і шляхів їхнього вирішення. 

32. Семенов Кирило Олександрович – психолог, бізнес-тренер 
(м. Сєвєродонецьк).  
Саморозвиток особистості як основа успішності громади. 

33. Смирнова Ірина Михайлівна – д. пед. н., доц., провідний науковий 
співробітник лабораторії технологій професійного навчання Інституту 
професійно-технічної освіти НАПН України. 
Психологічна готовність до використання електронних освітніх 
ресурсів в умовах трансформації сучасного суспільства. 
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34. Сотнікова Катерина Костянтинівна – здобувач вищої освіти за 
другим (магістерським) рівнем зі спеціальності «Соціальна робота» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк).  
Ткаченко Наталія Ернстівна – к. е. н., доц., доцент кафедри 
практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля (м. 
Сєвєродонецьк). 
Соціальні проблеми слабозорих і сліпих людей в україні: погляд 
очами сліпої людини.  

35. Тасбулатова Елеонора Анатоліївна – здобувач вищої освіти за 
другим (магістерським) рівнем зі спеціальності «Менеджмент» 
(спеціалізація «Управління соціальним закладом») 
Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (м. 
Сєвєродонецьк). 
Використання здобутків світового менеджменту в управлінні 
соціальним закладом. 

36. Тимофієва Марина Пилипівна – к. психол. н., доц., доцент кафедри 
психології та філософії Вищого державного навчального закладу 
України "Буковинський державний медичний університет". 
Психологічні особливості супротиву змінам дітей переселенців. 

37. Тихонова Вікторія Олегівна – здобувач вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем зі спеціальності «Соціальне забезпечення» 
(спеціалізація «Управління соціальним закладом») 
Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (м. 
Сєвєродонецьк). 
Формування професійного іміджу керівника соціального закладу. 

38. Ткаченко Наталія Ернстівна – к. е. н., доц., доцент кафедри 
практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля (м. 
Сєвєродонецьк).  
Резник Альбіна Миколаївна – здобувач вищої освіти за першим 
(бакалаврським) рівнем зі спеціальності «Соціальна робота» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк). 
Можливості використання психотерапевтичного методу 
фототерапії в соціальній роботі з різними групами клієнтів. 
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