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Місце проведення: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України,
м. Київ, вул. Паньківська, 2, 2-й поверх, конференц-зала.

Порядок роботи конференції:
9.00 – 10.00 – Реєстрація учасників конференції.
– Відкриття конференції.
Вітальне слово учасникам конференції.
10.00–11.30 – Пленарне засідання.
10.00

11.30–12.00 – Перерва.
12.00–15.00 – Майстер-класи (конференц-зала, к.3, 21, 24 ).
15.00–17.00 – Майстер-класи ( конференц-зала, к.3, 21, 24 ).
17.00–17.30 – Підведення підсумків, закриття конференції.

Регламент конференції:
Наукові доповіді – до 15 хв.,
Виступ-повідомлення – до 10 хв,
Відповіді на запитання – до 5 хв.,
Обговорення – до 10 хв.
Робоча конференції: українська.

Основні тематичні напрями роботи конференції:
1. Теоретико-методологічні підходи дослідження особистісної взаємодії
суб’єктів освітнього простору.
2. Психолого-педагогічні аспекти взаємодії суб’єктів освітнього
простору (освітні, вікові, гендерні, психологічна грамотність, взаємодія
з дітьми з особливими потребами).
3. Психологічна безпека учасників особистісної взаємодії освітнього
простору.
4. Психологічне здоров’я суб’єктів взаємодії в освітньому просторі
5. Запобігання деструктивним формам особистісної взаємодії в
освітньому просторі.
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ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ
Максименко Сергій Дмитрович, академік-секретар Відділення психології,
вікової фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту
психології імені Г.С.Костюка НАПН України, академік НАПН України, доктор
психологічних наук, професор, Президент ВГО «Товариство психологів
України».
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
(Місце проведення – конференц-зала)
Особистісна детермінація суб’єктної взаємодії в освітньому просторі.
Максименко Сергій Дмитрович, академік-секретар Відділення психології,
вікової фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту
психології імені Г.С.Костюка НАПН України, академік НАПН України, доктор
психологічних наук, професор, Президент ВГО «Товариство психологів
України». Київ, Україна.
Personality determination of subject interaction in educational space.
Maksymenko Sergiy. D., Kyiv, Ukraine.
Волонтерство як форма соціалізації сучасної молоді.
Силова Міхаела, доктор філософії теологічного факультету Кошиця
Католицького університету в Ружомбероке. Словакія.
Volunteering as a form of socialization of modern youth.
Michaela Silova, Slovakia.
Особливості та принципи побудови системи підвищення кваліфікації
фахівців в умовах реформування освіти.
Гуменюк Галина Вадимівна, кандидат психологічних наук, доцент, старший
науковий співробітник Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН
України. Київ, Україна.
Features and principles of construction of the system of increase of qualification
of professionals in the conditions of educational reformation.
Humenyuk Halyna V., Kyiv, Ukraine.
Внутрішнє мовлення як механізм комунікативно-мовленнєвої взаємодії.
Калмикова Лариса Олександрівна, професор, завідувач кафедри психології і
педагогіки дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди». ПереяславХмельницький, Україна.
Internal lingning as a mechanism of communicative-linguistic interaction.
Kalmykova Larisa O., Pereiaslav-Khmelnytskyi, Ukraine.
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Проблеми супервізорської практики в соціальній роботі.
Кривоконь Наталія Іванівна, доктор психологічних наук, професор,
провідний науковий співробітник лабораторії психології навчання імені
І.О.Синиці Інституту психолоії ім. Г.С.Костюка НАПН України. Київ, Україна.
Problems of supervisorу practice in social work.
Kryvokon Nataliya I., Kyiv, Ukraine.
Актуальність
напрацювання
студентами-психологами
досвіду
особистісних змін в контексті професійного становлення.
Кузікова Світлана Борисівна, доктор психологічних наук, професор,
завідувач кафедри психології Сумського державного педагогічного
університету імені А.С.Макаренка. Суми, Україна.
The actuality of students-psychologists’ experience of personal changes in the
context of professional development.
Kuzikova Svitlana B., Sumy, Ukraine.
Абівалентність самості - до питання про взаємодію в дефіцітарних
відносинах.
Луньов Віталій Євгенійович, кандидат психологічних наук, доцент, доцент
кафедри загальної та медичної психології Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця. Київ, Україна.
Ability of the self - to the issue of interaction in deficit relations.
Lunov Vitalii Ye., Kyiv, Ukraine.
Ціннісний розвиток обдарованої особистості в освітньому просторі.
Музика Олександр Леонідович, кандидат психологічних наук, професор,
завідувач лабораторії психології обдарованості Інституту психології імені
Г.С.Костюка НАПН України. Київ, Україна.
Valuable development of gifted personality in educational space.
Muzyka Oleksandr L., Kyiv, Ukraine.
Підвищення
морально-психологічної відповідальності
персоналу
технологіями сублімінального впливу.
Мул Сергій Анатолійович, доктор психологічних наук, Адміністрація
Державноїм прикордонної служби України. Київ, Україна.
An increase of moral and psychological responsibility of personnel through the
technologies of subliminal influence.
Mul Sergiy A. Kyiv, Ukraine.
Психологічна культура і професійно-важливі якості.
Пророк Наталія Василівна, доктор психологічних наук, завідувач
лабораторією психодіагностики та науково-психологічної інформації Інституту
психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Київ, Україна.
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Psychological culture and professionally important qualities.
Prorok Natalia V., Kyiv, Ukraine.
Партнерство між учителем та учнями у контексті технології «класний
менеджмент».
Скрипник Тетяна Вікторівна, доктор психологічних наук, старший науковий
співробітник, професор кафедри спеціальної психології, корекційної та
інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса
Грінченка. Київ, Україна.
A partnership between teacher and students in the context of the technology of
«class management».
Skrypnyk TetianaV., Kyiv, Ukraine.
Психологічні та педагогічні аспекти взаємодії вчителя й учнів в рамках
реформи початкової школи.
Ставицька Світлана Олексіївна, доктор психологічних наук, професор,
завідувачка кафедри загальної і соціальної психології та психотерапії
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Київ,
Україна.
Psychological and pedagogical aspects of the interaction of teachers and
students in the framework of the reform of primary school.
Stavytska Svitlana О., Kyiv, Ukraine.
Комунікативна компетентність як індикатор психічного здоров’я
сучасних підлітків.
Токарева Наталя Миколаївна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач
кафедри загальної та вікової психології Криворізького державного
педагогічного університету. Кривий Ріг, Україна.
Communicative competence as a mental health indicator of modern teenagers.
Tokareva Natalya M., Kryvyi Rih,Ukraine.
Самопроектування особистості у дискурсивному просторі.
Чепелєва Наталія Василівна, дійсний член НАПН України, доктор
психологічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Київ, Україна.

Self-design of a personality in a discursive space.
Chepelieva Natalia V., Kyiv, Ukraine.
Принцип розвитку у побудові освітнього простору особистості.
Швалб Юрій Михайлович, доктор психологічних наук, професор, професор
кафедри соціальної роботи КНУ ім.Т.Шевченка. Київ, Україна.
The principle of the development in the construction of educational space of the
personality.
Shvalb Yurii М., Kyiv, Ukraine.
7

Психологічна захищеність учасників активного соціально-психологічного
пізнання.
Яценко Тамара Семенівна, доктор психологічних наук, професор, академік
НАПН України, завідувач кафедри психології, глибинної корекції та
реабілітації Черкаського національного університету імені Богдана
Хмельницького. Черкаси, Україна.
Psychological protection of participants of active socio-psychological
knowledge.
Yacenko Tamara S., Cherkasy, Ukraine.

Робота секцій
Секція 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ.
Керівники секції:
Максименко Сергій Дмитрович, академік-секретар Відділення психології,
вікової фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту
психології імені Г.С.Костюка НАПН України, академік НАПН України, доктор
психологічних наук, професор, Президент ВГО «Товариство психологів
України». Київ, Україна.
Maksymenko Sergiy. D., Kyiv,Ukraine.
Кривоконь Наталія Іванівна, доктор психологічних наук, професор,
провідний науковий співробітник лабораторії психології навчання імені
І.О.Синиці Інституту психолоії ім. Г.С.Костюка. Київ, Україна.
Kryvokon Nataliya I., Kyiv, Ukraine.
Музика Олександр Леонідович, кандидат психологічних наук, професор,
завідувач лабораторії психології обдарованості Інституту психології імені
Г.С.Костюка НАПН України. Київ, Україна.
Muzyka Oleksandr L., Kyiv, Ukraine.
Співтворчість суб’єктів освітнього простору: транзактно-аналітична
модель.
Абаніна Ганна Валентинівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри
психології Навчально-наукового інституту Університету «КРОК». Київ,
Україна. Київ, Україна.
Co-creation of subjects of the educational space: transactional analytical model.
Abanina Hanna V., Kyiv, Ukraine.
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Сутність понять «психічний стан» людини в сучасній психології.
Горбачов Вадим Олександрович, молодший науковий співробітник
лабораторії вікової психофізіології Інституту психології імені Г.С.Костюка
НАПН України. Київ, Україна.
The essence of the concepts of «mental state» of man in modern psychology.
Vadym Gorbachov O., Kyiv, Ukraine.
Гуманістична спрямованість у мотиваційно-глибинному пізнанні суб’єкта.
Галушко Любов Ярославівна, кандидат психологічних наук, доцент , доцент
кафедри практичної психології Центральноукраїнського державного
педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Кропивницький,
Україна.
Humanistic orientation in the motivational-profound cognition of the subject.
Galushko Lyubov Ya ., Kropyvnytskyi, Ukraine
Теоретико-експериментальний аналіз проблеми самоефективності у
просторі самодетермінації особистості.
Дригус Марія Трохимівна, кандидат психологічних наук, старший науковий
співробітник, старший науковий співробітник лабораторії психології
особистості імені П.Р. Чамати Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН
України. Київ, Україна.
Theoretical and experimental analysis of self-efficacy in the space of personal
self-determination.
Drygus Maria T., Kyiv, Ukraine.
Теоретико-методологічні аспекти метапізнання та метакогнітивних
здібностей суб’єктів освітнього простору очима науковців.
Захарчук Тетяна Миколаївна, аспірант, практичний психолог ЗДО
комбінованого типу (ясла-садок) № 9 «Росинка». Сарни. Україна.
Theoretical and methodological aspects of meta-cognition and metacognitive
abilities of subjects of the educational space by the eyes of scientists.
Zakharchuk Tetуana M. Ukraine, Rivne region, Sarny.
Професійно-особистісний розвиток представників соціономічних професій
в умовах безперервної освіти.
Кириленко Валентина Граціянівна, кандидат психологічних наук, доцент,
доцент Київського національного лінгвістичного університету. Київ, Україна.
Professional and personal development representatives of socionomic
professions in the conditions of continuing education.
Kyrylenko Valentyna G. Kyiv, Ukraine.
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Культура як парадигма загальної середньої освіти.
Копилов Сергій Олегович, кандидат філологічних наук, старший науковий
співробітник лабораторії методології і теорії психології Інституту психології
ім. Г.С. Костюка НАПН України. Київ, Україна.
Culture as paradigm of secondary education.
Kopylov Serguiy O., Kyiv, Ukraine.
Формально-динамічні характеристики в контексті професійного
самоздійснення науковця.
Кружева Тетяна Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент,
провідний науковий співробітник лабораторії вікової психофізіології Інституту
психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Київ, Україна.
Formal-dynamic scientist’s characteristics in the context of professional selfrealization.
Kruzheva Tetyana V., Kyiv, Ukraine.
Модель соціально-психологічного забезпечення економічної соціалізації
студентської молоді.
Лавренко Ольга Василівна, кандидат філософських наук, доцент, провідний
науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Київ, Україна.
Model of socio-psychological provision of economic socialization of student
youth.
Lavrenko Olga V., Kyiv, Ukraine.
Теоретико-методологічні засади дослідження особистісних детермінант
навчальних досягнень учнів.
Мусіяка Наталія Іванівна, кандидат психологічних наук, старший науковий
співробітник, докторант Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН
України. Київ, Україна.
Theoretical and methodological principles of research on pupils’ personal
determinants of their academic achievements.
Musiyaka Nataliia I., Kyiv, Ukraine.
Самовдосконалення як регулятор соціальної активності особистості.
Пенькова Олена Іванівна, кандидат психологічних наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії психології
особистості імені Чамати Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН
України. Київ, Україна.
Self-improvement as a regulator of the social activity of the individual.
Penkova Olena I. , Kyiv, Ukraine.
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Психологічний супровід розвитку професійної компетентності майбутніх
психологів.
Перегончук Наталія Василівна, кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри психології та соціальної роботи Вінницького педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського. Вінниця, Україна.
Psychological support for the development of professional competence of future
psychologists.
Perogonchuk N.V., Vinnitsa. Ukraine.
Продуктивний освітній простір як умова планування та моделювання
безпеки громад.
Скальська Людмила Олександрівна, молодший науковий співробітник
лабораторії загальної психології та історії психології імені В.А. Роменця
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Київ, Україна.
Productive educational space as a condition of planning and modeling
community safety.
Skalska Liudmila O., Kyiv, Ukraine.
Теоретичні аспекти аксіогенезу музично обдарованої особистості.
Соловей Яніна Григорівна, кандидат психологічних наук, старший науковий
співробітник лабораторії психології обдарованості Інституту психології імені
Г.С. Костюка НАПН України. Київ, Україна.
Theoretical aspects of axiogenesis of musically gifted personality.
Solovey Yanina G., Kyiv, Ukraine.
Методологічні засади щодо визначення структури національної
самосвідомості.
Субін Андрій Олександрович, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН
України. Київ, Україна.
Methodological bases of definition of structure of national identity.
Subin Andriy O., Kyiv, Ukraine.
Концепція діяльнісної самореалізації особистості в освітньому просторі як
методологічна основа побудови навчальних курсів у вищій школі.
Тихонова Тетяна Борисівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ, Україна.
Кульчицька Анна Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент
Східноєвропейського национального університету імені Лесі Українки. Луцьк,
Україна.
The concept of active self-realization of personality in the educational space as a
methodological basis of the elaborating of educational courses in the high
school.
Tikhonova Tetiana B., Kyiv, Ukraine. Kulchytska Anna V., Lutsk, Ukraine.
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Секція 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ
СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ (ОСВІТНІ, ВІКОВІ, ГЕНДЕРНІ
ПСИХОЛОГІЧНА ГРАМОТНІСТЬ, ВЗАЄМОДІЯ З ДІТЬМИ З
ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ.
Керівники секції:
Ставицька Світлана Олексіївна, доктор психологічних наук, професор,
завідувачка кафедри загальної і соціальної психології та психотерапії
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Київ,
Україна.
Stavytska Svitlana О., Kyiv, Ukraine.
Скрипник Тетяна Вікторівна, доктор психологічних наук, старший науковий
співробітник, професор кафедри спеціальної психології, корекційної та
інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса
Грінченка. Київ, Україна.
Skrypnyk TetyanaV., Kyiv, Ukraine.
Невмержицький ВолодимирМаксимович, кандидат психологічних наук,
доцент, провідний науковий співробітник лабораторії психології навчання
імені І.О.Синиці Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
Київ, Україна.
Nevmerzhytskyі Volodymyr M. , Kyiv, Ukraine
Особливості педагогічної взаємодії в процесі підготовки майбутніх
учителів хімії.
Білоус Ольга Володимирівна, старший викладач кафедри географії
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.
Чернігів, Україна.
Features of pedagogical interaction in the process of preparation of future
teachers of chemistry.
Bilous Olha V., Chernihiv, Ukraine.
Творче самовираження особистості в умовах модернізації позашкільної
освіти.
Бойко Анна Едуардівна, науковий співробітник лабораторії позашкільної
освіти Інституту проблем виховання НАПН України. Київ, Україна.
Creative self-expression of the personality in the conditions of modernization of
out-of-school education.
Boiko Anna E., Kyiv, Ukraine.
Діалогічне спілкування як чинник особистісної самореалізації підлітків.
Бучма Вікторія Володимирівна, старший науковий співробітник Інституту
психології імені Г.С. Костюка. Київ, Україна.
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Dialogic communication as a factor in the personal self-realization of
adolescents.
Buchma Viktoriya V., Kyiv, Ukraine.
Про психологічний супровід в підготовці студента-психолога.
Власенко Андрій Анатолійович, аспірант кафедри психології управління
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Київ, Україна.
On psychological support in preparing of a student-psychologist.
Vlasenko Andrii A., Kyiv, Ukraine.
Діяльність психологічної служби навчального закладу із налагодження
конструктивної взаємодії суб’єктів освітнього простору в трудовому
вихованні молодших школярів.
Гриценок Людмила Іванівна, науковий співробітник лабораторії трудового
виховання Інституту проблем виховання НАПН України. Київ, Україна.
The activity of the psychological service of the educational institution with the
purpose of establishing constructive interaction of subjects of educational space
in labor upbringing of junior pupils.
Grytsenok Liudmyla I., Kyiv, Ukraine.
Діалогічність як пріоритетна характеристика особистісної взаємодії у
сучасній школі.
Гурлєва Тетяна Степанівна, кандидат психологічних наук, старший
науковий співробітник лабораторії корсультативної психології та психотерапії
Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Київ, Україна.
Dialogicity as a priority characteristic of subject interaction in modern school.
Hurlyeva T.S. , Kyiv, Ukraine.
Психологічний зміст неінституціалізованої парадигми освіти.
Гурова Ольга Вадимівна, молодший науковий співробітник лабораторії
психології навчання імені І.О.Синиці Інституту психології імені Г.С.Костюка
НАПН України. Київ, Україна.
The psychological content of the non-institutionalized paradigm of education.
Gurova OlgaV., Kyiv, Ukraine.
Цінності українських традицій у трудовому вихованні молодших
школярів.
Гуцан Леся Андріївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник, завідувач лабораторії трудового виховання Інститут проблем
виховання НАПН України. Київ, Україна.
Values of Ukrainian traditions in labor education of junior pupils.
Gutsan Lesia А. , Kyiv, Ukraine.
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Інтерсуб’єктні практики для забезпечення економічної соціалізації молоді.
Дембицька Наталія Миколаївна, кандидат психологічних наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії
організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С.
Костюка НАПН України. Київ, Україна.
Intersubjective practices for support of youth's economic socialization.
Dembytska Nataliia M., Kyiv, Ukraine.
Психолінгвістичні засади дослідження мовленнєвого спілкування
суб’єктів освітнього простору.
Калмиков Георгій Валентинович, кандидат педагогічних наук, доцент,
докторант ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький, Україна.
Psycholinguistic principles of research of linguistic communication of subjects
of educational space.
Kalmykov Heorhii V., Pereyaslav-Khmelnytskyi, Ukraine.
Студент як суб’єкт особистісно-професійного розвитку.
Кахно Ірина Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент
кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Івано-Франківського
національного медичного університету. Івано-Франківськ, Україна.
Student as a subject of personal and professional development.
Kakhno Iryna V., Ivano-Frankivsk, Ukraine.
Психологічні особливості навчання конструктивній взаємодії суб’єктів
судової діяльності.
Колоколов Сергій Ігорович, суддя Одеського апеляційного господарського
суду. Одеса, Україна.
Psychological peculiarities of learning of constructive interaction of subjects of
judicial activity.
Kolokolov Serguiy I., Odessa, Ukraine.
Досвід застосування екопсихологічної фасилітації в організації
навчальних занять для студентів технічної спеціальності.
Лашко Олена Вікторівна, асистент кафедри приладів і систем неруйнівного
контролю Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Київ, Україна.
Experience of application of ecopsychological facilitation in the organization of
training sessions for students of technical specialty.
Lashko OlenaV., Kyiv, Ukraine.
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Ризики зменшення мотивації до навчання, пов’язані з переходом дитини з
початкової до основної школи.
Манилова Лідія Михайлівна, кандидат психологічних наук, провідний
науковий співробітник лабораторії психодіагностики та науково-психологічної
інформації Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Київ,
Україна.
The risks of reducing motivation for learning which is related to the transition
from primary to secondary school.
Manylova Lidiya M., Kyiv, Ukraine.
Формувальні вміння вчителів.
Мар’яненко Ліана Василівна, кандидат психологічних наук, старший
науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії психології
навчання імені І.О.Синиці Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН
України. Київ, Україна.
Forming skills of teachers.
Maryanenko Liana V., Kyiv, Ukraine.
Психолінгвістичні особливості розвитку аудіювання фразеологізмів у
дітей старшого дошкільного віку.
Мисан Інна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
психології і педагогіки дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». ПереяславХмельницький, Україна.
Psycholinguistic Peculiarities of Phraseological Units Listening Development
by Older Pre-school Age Children.
Mysan Inna V., Pereiaslav-Khmelnytskyi, Ukraine.
Формування образу тіла у свідомості дівчат-підлітків у процесі
особистісної взаємодії в освітньому середовищі.
Мойзріст Олена Михайлівна, молодший науковий співробітник лабораторії
психології навчання ім. І.О. Синиці Інституту психології імені Г.С. Костюка
НАПН України. Київ, Україна.
Formation of body image in the consciousness of teenage girls in the process of
personal interaction in the educational environment.
Moyzrist Olena M., Kyiv, Ukraine.
Особистісні цінності у структурі мотивації навчання музично обдарованих
студентів.
Музика Олена Оксентівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент
кафедри педагогіки та психології Київського університету імені Бориса
Грінченка. Київ, Україна.
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Personality values in the structure of motivation of learning of musically gifted
students.
Muzyka Olena O., Кyiv, Ukraine.
Патриотичні цінності суб’єктів освітнього простору.
Невмержицький ВолодимирМаксимович, кандидат психологічних наук,
доцент, провідний науковий співробітник лабораторії психології навчання
імені І.О.Синиці Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. .
Київ, Україна.
Рatriotic values of subjects of educational space.
Nevmerzhytskyі Volodymyr M. , Kyiv, Ukraine.
Соціалізація дітей мігрантів в умовах сучасного загальноосвітнього
закладу.
Позняк Оксана Олегівна, студент-магістр Київського національного
університету імені Т. Г.Шевченка. Київ, Україна.
Socialization of migrants’ children in a modern educational institution.
Poznyak OksanaО., Kyiv, Ukraine.
Взаємодія сурдопедагога з дітьми молодшого і дошкільного віку з
порушеннями слуху.
Пушкарська Леся Павлівна, молодший науковий співробітник лабораторії
психології навчання імені І.О.Синиці Інституту психології ім.Г.С.Костюка. .
Київ, Україна.
Interaction of the surdo pedagogy with children of junior and preschool age
with hearing impairment.
Pushkarska Lesya P., Kyiv, Ukraine.
Особливості взаємодії викладача-шульги зі студентами соціогуманітарних спеціальностей.
Тітченко Олена Борисівна, старший викладач кафедри соціальних та
публічних комунікацій Національного педагогічного університету імені М.П.
Драгоманова. Київ, Україна.
Peculiarities of the interaction of a left-handed teacher and students of sociohumanitarian specialties.
Titchenko Elena B. , Kyiv, Ukraine.
Соціальна компетентність учня як показник якості нової парадигми
освіти.
Федько Вікторія Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший
науковий співробітник лабораторії психології навчання імені І.О.Синиці
Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Київ, Україна.
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Pupils’ social competence as an indicator of the quality level of a new education
paradigm.
Fedko Victoria V. , Kyiv, Ukraine.
Стан розвитку мотивів аудіювання рідної мови у дітей старшого
дошкільного віку.
Харченко Наталія Валентинівна, кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти, завідувач
лабораторії «Психолінгвістика розвитку» ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». ПереяславХмельницький, Україна.
The state of development of the motives of listening to the native language in
children of the senior preschool age.
Kharchenko Natalija V., Pereiaslav-Khmelnytskyi, Ukraine.
Референтно-ціннісні стосунки студентів як чинник розвитку професійних
здібностей.
Чекрижова Марія Михайлівна, науковий співробітник лабораторії психології
обдарованості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України Київ,
Україна.
Students’ referent-value relations as a professional skills’ development factor.
Chekryzhova Maria M. , Kiev, Ukraine.
Початкова школа як майданчик для обміну міжособистісних цінностей.
Чернов Артем Анатолійович, практичний психолог Полтавського
дошкільного навчального закладу№ 63. Полтава, Україна.
Primary school as a platform for the exchange of personal values.
Chernov A.A., Poltava, Ukraine.
Соціально-психологічні особливості навчання дітей трудових мігрантів.
Чорнописка Оксана Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент
кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Івано-Франківського
національного медичного університету. Івано-Франковськ, Україна.
Socio-psychological peculiarities of studying of labor migrants’ children.
Chornopyska Oksana P., Ivano-Frankivsk, Ukraine.
Творчо обдаровані діти в освітньому просторі: проблема взаємодії.
Чудакова Олена Миколаївна, молодший науковий співробітник лабораторії
психології навчання імені І.О. Синиці Інституту психології імені Г.С. Костюка.
Київ, Україна.
Creatively gifted children in educational space: the problem of interaction.
Chudakova Olena M., Kyiv, Ukraine.
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Секція 3. ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА УЧАСНИКІВ ОСОБИСТІСНОЇ
ВЗАЄМОДІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ.
Керівники:
Швалб Юрій Михайлович, доктор психологічних наук, професор, завідувач
лабораторії екологічної психології Інституту психології імені Г.С.Костюка
НАПН України. Київ, Україна.
Shvalb Yurii М., Kyiv, Ukraine.
Дзюбко Людмила Віталіївна, кандидат психологічних наук, старший
науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії психології
навчання імені І.О.Синиці Інституту психології НАПН України. Київ, Україна.
Dziubko Liuudmila V., Kyiv, Ukraine.
Уявлення про безпеку в свідомості студентства.
Акімова Лариса Наумівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Одеса, Україна.
The concept of security in the minds of students.
Akimova Larisa N., Odessa. Ukraine.
Психічна культура майбутніх фахівців річкового та морського транспорту
як чинник успішної професійної взаємодії.
Бабатіна Світлана Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент
кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного
університету. Херсон, Україна.
The mental culture of future professionals of the river and maritime
transportation as a factor of successful professional interaction.
Babatina Svetlana I., Kherson, Ukraine.
.
До питання про безпеку взаємодії в просторі експертної діяльності
психолога.
Ведмідь Володимир Анатолійович, виконавчий директор ВАП, керівник
Представництва ВАП у м. Києві, експерт-поліграфолог, психолог, спеціаліст в
галузі судової експертизи, Всеукраїнська асоціація поліграфологів. Київ,
Україна.
To the question of the safety of interaction in the space of expert activity of a
psychologist.
Vedmid Volodymyr А., Kyiv, Ukraine.
Cуб’єктивне благополуччя та екологічно відповідальна поведінка
особистості.
Вовчик-Блакитна Олена Олександрівна, кандидат психологічних наук,
старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії
екологічної психології Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України.
Київ, Україна.
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Subjective well-being and environmentally responsible behaviour of the
personality.
Vоvchyk-Blakytna Olena O., Kyiv, Ukraine.
Психологічна безпека учасників взаємодії освітнього простору: теоретичні
аспекти.
Дзюбко Людмила Віталіївна, кандидат психологічних наук, старший
науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії психології
навчання імені І.О.Синиці Інституту психології НАПН України. Київ, України.
Psychological safety of participants of educational space: theoretical aspects.
Dziubko Liuudmila V., Kyiv, Ukraine.
Особливості
прояву
психологічної
суверенності
студентів
першокурсників.
Євченко Ірина Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри
психології і педагогіки Національного педагогічного університету імені
М.П.Драгоманова. Київ, Україна.
Features of the manifestation of the psychological sovereignty of first-year
students.
Yevchenko Iryna М., Kyiv, Ukraine.
Особистісний інфантилізм як чинник убезпечення простору
міжособистісної взаємодії.
Ільїн Михайло Вікторович, президент федерації всесвітнього миру. Київ,
Україна.
Personal infantilism as a factor in protecting the space of interpersonal
interaction.
Ilin M.V., Kyiv, Ukraine.
Дискурс війни - як проблема навчальної рефлексії.
Караванова Інна Петрівна, викладач Міжнародного інституту глибинної
психології. Київ, Україна.
The discourse of war - as a problem of educational reflection.
Karavanova I.P., Kyiv, Ukraine.
Рефлексивна компетентність суб’єктів освітнього простору як чинник
безпечної професійної взаємодії.
Мамко Володимир Петрович, викладач Міжнародного інституту глибинної
психології. Київ, Україна.
Reflexive competence of subjects of educational space as a factor of safe
professional interaction.
Mamko Volodymyr P., Kyiv, Ukraine.
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Емоційне благополуччя суб’єктів освітнього простору як предмет
психологічних досліджень.
Піщанська Ольга Олександрівна, аспірантка кафедри диференціальної та
спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І.
Мечникова. Одеса, Україна.
Emotional well-being of subjects of the educational space as an object of
psychological research.
Pischanska O.O., Odessa, Ukraine.
Деякі аспекти взаємодії під час поточного контролю знань з математики
студентів молодших курсів спеціальності «кібербезпека».
ЮЖАКОВА ГАННА ОЛЕКСІЇВНА, кандидат фізико-математичних наук,
доцент, доцент кафедри інформаційної безпеки Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського». Київ, Україна.
Some aspects of interaction during the current control of mathematics
knowledge of students of junior courses of the specialty «Cybersecurity».
Yuzhakova Anna A., Kyiv, Ukraine.

Секція 4. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я СУБ’ЄКТІВ ВЗАЄМОДІЇ В
ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ.
Керівники:
Токарева Наталя Миколаївна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач
кафедри загальної та вікової психології Криворізького державного
педагогічного університету. Кривий Ріг, Україна.
Tokareva Natalya M., Kryvyi Rih,Ukraine.
Капустюк Олена Миколаївна, кандидат психологічних наук, старший
науковий співробітник лабораторії психології навчання імені І.О.Синиці
Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Київ, Україна.
Kapustyuk Olena M., Kyiv, Ukraine.
Луньов Віталій Євгенійович, кандидат психологічних наук, доцент, доцент
кафедри загальної та медичної психології Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця. Київ, Україна.
Lunov Vitalii Ye., Kyiv, Ukraine.
Психологічне здоров’я та якість життя як чинники безпечного простору
особистісної взаємодії.
Авротинський Володимир Анатолійович, аспірант Одеського національного
університету імені І.І. Мечникова. Одеса, Україна.
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Psychological health and quality of life as factors of a safe space for personal
interaction.
Avrotunskyi Volodymyr A., Odessa, Ukraine.
Дефіцитарність особистості як проблема навчального процесу.
Батуріна Вероніка Сергіївна, викладач кафедри загальної і медичної
психології та педагогіки Національного медичного університету імені
О.О.Богомольця. Київ, Україна.
Personality deficits as a problem of educational process.
Baturyna V.S., Kyiv, Ukraine.
Типи психологічного здоров’я студентів.
Бахвалова Аліна Валентинівна, студент-бакалавр Київського національного
університету імені Тараса Шевченка. Київ, Україна.
Types of the students’ psychological health.
Bakhvalova Alina V., Kyiv, Ukraine.
Вікові особливості усвідомлення психологічних меж.
Гаврилюк Раїса Ігорівна, аспірант Одеського національного університету
імені І.І. Мечникова. Одеса, Україна.
Age features of awareness of psychological boundaries.
Gavrylyuk Raisa I., Odessa, Ukraine.
.
Репрезентація значення подружніх нормативних криз серед наречених, які
готуються до укладення шлюбу.
Горбанюк Юлія, доктор хабілітований, професор Кафедри Здоров'я
Публічного Інституту Науки про Родину та Працю Соціальну Католицького
Люблінського Університету Яна Павла ІІ. Люблін, Польща
Representation of the value of normative marital crisis among brides who are
preparing for marriage.
Gorbanyuk Julia, Lublin, Poland.
Мотиваційно-смислові складові психологічного здоров’я особистості в
освітньому просторі.
Каплуненко Ярина Юріївна, кандидат психологічних наук, старший
науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії психології
навчання імені І.О.Синиці Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН
України. Київ, Україна.
Motivational and meaning components of the psychological health of the
personality in the educational space.
Kaplunenko Yaryna Yu., Kyiv, Ukraine.
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Психологічні виміри психічного здоров’я підлітків із травматичним
досвідом.
Капустюк Олена Миколаївна, кандидат психологічних наук, старший
науковий співробітник лабораторії психології навчання імені І.О.Синиці
Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Kyiv, Ukraine.
Psychological dimensions of mental health of adolescents with traumatic
experience.
Kapustyuk Olena M., Kyiv, Ukraine.
Емоційний інтелект як ефективний ресурс копінг-поведінки.
Кас’янова Світлана Борисівна, аспірант кафедри психології та соціальної
роботи Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України,
майстер виробничого навчання Харківського центру професійно-технічної
освіти державної служби зайнятості України. Харьків, Україна.
Emotional intelligence as efficient resourse of coping behavior.
Kasianova Svitlana B., Kharkiv, Ukraine.
Психологічні особливості збереження психологічного здоров’я молодших
школярів.
Кесьян Тетяна Валентинівна, молодший науковий співробітник лабораторії
психології навчання імені І.О.Синиці Інституту психології імені Г.С. Костюка
НАПН України. Kyiv, Ukraine.
Psychological features of preservation of psychological health of junior pupils.
Kesian Tetiana V., Kyiv, Ukraine.
Модель соціально-психологічного забезпечення економічної соціалізації
молоді в просторі взаємин у молодій сім’ї.
Мельничук Тетяна Іванівна, кандидат психологічних наук, старший
науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Kyiv, Ukraine.
Model of the socio-psychological provision of economic socialization of youth in
the sphere of relations of a young family.
Melnichuk Tetyana I., Kyiv, Ukraine.
Соматичні виміри суб’єктної взаємодії в освітньому просторі.
Міхайлошина Ірина Олександрівна, викладач Міжнародного інституту
глибинної психології. Kyiv, Ukraine.
Somatic dimensions of subjective interaction in educational space.
Mykhailoshyna Iryna O., Kyiv, Ukraine.
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Психологічні виміри психічного здоров’я дітей 6-9 років, що мають
травматичний досвід.
Пастушенко Валентина Семенівна, науковий співробітник лабораторії
психології навчання імені І.О.Синиці Інституту психології імені Г.С. Костюка
НАПН України. Kyiv, Ukraine.
Psychological dimensions of mental health of children 6-9 years with traumatic
experience.
Pastushenko Valentyna S., Kyiv, Ukraine.
Мобільний додаток «саногенне мислення» як засіб підтримки
психологічного здоров’я особистості.
Ярош Ніна Сергіївна, викладач кафедри психології та педагогіки
Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана
Кожедуба. Харків, Україна.
Mobile application "Sanogenic Thinking" as a means of maintaining the
psychological health of the individual.
Yarosh Nina S., Kharkiv, Ukraine.
Секція 5. ЗАПОБІГАННЯ ДЕСТРУКТИВНИМ ФОРМАМ
ОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ.
Керівники:
Терещенко Людмила Анатоліївна, кандидат психологічних наук, старший
науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії психології
навчання імені І.О.Синиці Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН
України. Київ, Україна.
Tereshchenko Lyudmila А. , Ukraine, Kyiv.
Шатирко Лариса Олексіївна, старший науковий співробітник лабораторії
психології навчання імені І.О.Синиці Інституту психології імені Г.С.Костюка
НАПН України. Київ, Україна.
Shatyrko Larysa O. , Ukraine, Kyiv.
Базальний конфлікт «життя – смерть» та його вияви у символіці
татуювань.
Амурова Яна Володимирівна, аспірант кафедри психології глибинної
корекції та реабілітації Черкаського національного університету імені Богдана
Хмельницького. Черкаси, Україна.
Манжара Світлана Олегівна, аспірант кафедри психології, глибинної
корекції та реабілітації Черкаського національного університету імені Богдана
Хмельницького. Черкаси, Україна.
The basic conflict "life - death" and its disclosures in the symbolism of tattoos.
Amurova Yana V., Cherkasy, Ukraine. Manzhara Svitlana O., Cherkasy, Ukraine.
23

Проактивна ресурсність особистості як чинник подолання деструкцій
взаємодії.
Войтович Ганна Вікторівна, лаборант Національного медичного
університету імені О.О.Богомольця. Kyiv, Ukraine.
Proactive resource of the individual as a factor in overcoming destructions of
interactions.
Voitovych Anna V., Kyiv, Ukraine.
Розвиток рефлексивного мислення психолога-практика в умовах
психокорекційного діалогу.
Дметерко Наталія Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри практичної психології ДВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет». Словянск, Україна.
The development of reflexive thinking of psychologist-practitioner in a psychocorrective dialogue.
Dmeterko Nataliya V., Slovyansk, Ukraine.
Продуктивний освітній простір як умова для планування та
моделювання.
Ізерман Річард Ендрю, Dr. H.C., Дійсний член EuANH, Шотландія, США,
доброволець корпусу Миру США (2011-2013 рр.).
Productive educational space as a condition for community planning and
modeling.
Richard Andrew Iserman., Washington, DC,USA..
Невротизація особистості викладача і студента як чинник деструкції
суб’єктної взаємодії в освітньому просторі.
Костюк Олена Віталіївна, асистент кафедри мікробіології, вірусології та
імунології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Київ,
Україна.
Neurotization of the personality of the teacher and the student as a factor in the
destruction of subjects' interaction in the educational space.
Kostyuk Оlena V., Kyiv, Ukraine.
Методологія та методи глибинного пізнання цілісної психіки.
Поляничко Олена Миколаївна, кандидат психологічних наук доцент, доцент
кафедри спорту та фітнесу Київського університету імені Бориса Грінченка. Київ,
Україна.
Methodology and methods of profound knowledge of the integral psyche.
Polianychko Olena M., Kyiv, Ukraine.
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Види невротичних розладів особистості дитини дошкільного і молодшого
шкільного віку в контексті сучасної педагогічної психології.
Терещенко Людмила Анатоліївна, кандидат психологічних наук, старший
науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії психології
навчання імені І.О.Синиці Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН
України. Київ, Україна.
Types of neurotic disorders of the personality of the child of preschool and
junior school age in the context of modern pedagogical psychology.
Tereshchenko Lyudmila А. Kyiv., Ukraine.
Вторинна травматизація в діяльності сучасного викладача
Чачко Світлана Леонідівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Одеса, Україна.
Secondary traumatization in the activity of a modern teacher.
Сhachko Svitlana Leonidivna, Odessa, Ukraine.
Вплив віртуального світу на навчальну мотивацію та види діяльності
дітей у сучасному інформаційному просторі.
Чекстере Оксана Юріївна, кандидат психологічних наук, старший науковий
співробітник лабораторії психодіагностики та науково-психологічної
інформації Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Київ,
Україна.
Influence of the virtual world on educational motivation and activities of
children in the modern information space.
Chekstere Oksana Ю., Kiev, Ukraine.
Експериментальне психологічне вивчення собистісної взаємодії суб'єктів
освітнього простору.
Шатирко Лариса Олексіївна, старший науковий співробітник лабораторії
психології навчання імені І.О.Синиці Інституту психології імені Г.С.Костюка
НАПН України. Київ, Україна.
The experimental psychological study of personal interaction of subjects of
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ЗАКЛЮЧНЕ ЗАСІДАННЯ
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
«Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору
в контексті гуманістичної парадигми»
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