
1 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г.С. КОСТЮКА НАПН УКРАЇНИ 

Лабораторія організаційної та соціальної психології  

JINDAL INSTITUTE OF BEHAVIORAL SCIENCES, 

O.P. JINDAL GLOBAL UNIVERSITY 

CENTER FOR VICTIMOLOGY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCH, 

O.P. JINDAL GLOBAL UNIVERSITY 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 
 

круглого столу з міжнародною участю 
 

 

«ВИКЛИКИ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОЇ НАУКИ В КРОС-

КУЛЬТУРНИХ ВИМІРАХ: УКРАЇНА-ІНДІЯ» 
 

17 січня 2019 року, м. Київ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ-2019 



2 

 

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
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                Місце проведення: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України, Паньківська, 2, приміщення бібліотеки 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 
 

 10.00 – 11.00 Реєстрація учасників (к. 21) 

11. 00 – 11.30 

11.30 – 13.00 

13.00 – 14.00 

14.00 – 15.30 

15.30 – 16.00 

 

                   

Відкриття круглого столу 

Виступи учасників, дискусія  

Кава-брейк  

Виступи учасників, дискусія 

Закриття круглого столу 

 

                  Регламент виступів: привітання - до 5 хвилин, виступи учасників - до 

15 хвилин, дискусія - до 5 хвилин. 
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ПОРЯДОК  РОБОТИ  КРУГЛОГО  СТОЛУ 
 

ВІДКРИТТЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 

Вітальні слова 
 
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» 
Говорун Тамара Василівна, доктор психологічних наук, професор, 
співдиректор  Jindal Institute of Behavioral Sciences, Research, O.P. Jindal 
Global University 
Манджушрі Палат, доктор психологічних  наук, доцент, заступник 
директора  Jindal Institute of Behavioral Sciences, Research, O.P. Jindal Global 
University, заступник директора Center for Victimology and Psychological 
Research, O.P. Jindal Global University 
Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, 
доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-
організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології 
імені Г.С. Костюка НАПН України, Президент Української Асоціації 
організаційних психологів та психологів праці 

 
РОБОТА  КРУГЛОГО  СТОЛУ 

Виступи та участь в дискусії 
 
Модератори:  

Карамушка Людмила Миколаївна, завідувач лабораторії організаційної 
та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 
НАПН України 
Мельничук Тетяна Іванівна, кандидат психологічних наук, старший 
науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної 
психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

 
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»  
Психологія особистості в різних крос-культурних вимірах 
 
Говорун Тамара Василівна, доктор психологічних наук, професор, 
співдиректор  Jindal Institute of Behavioral Sciences, Research, O.P. Jindal 
Global University 
Індія в переході від патріархату до егалітарного суспільства з потужними 
прагненнями до освіти підростаючого покоління 
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Манджушрі Палат, доктор психологічних  наук, доцент, заступник 
директора Jindal Institute of Behavioral Sciences, Research, O.P. Jindal Global 
University, заступник директора Center for Victimology and Psychological 
Research, O.P. Jindal Global University 
Гендер і насилля  інтимного партнерсва в Індії 
 
Бевз Галина Михайлівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач 
лабораторії психології спілкування Інституту соціальної та політичної 
психології НАПН України 
Термінологія у міждисциплінарних дослідженнях: парадокси практики 
використання у крос-культурному вимірі 
 
Білецька Тетяна Вікторівна, кандидат соціологічних наук, доцент 
Кам‘янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка  
Соціально-політичні конфлікти як складова трансформаційних перетворень: 
світовий та вітчизняний досвід 
 
Власова Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач 
кафедри психології розвитку Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка  
Розвиток особистості в багатоукладному суспільстві 
 
Вагіна Олена Вікторівна, кандидат психологічних наук, начальник відділу 
психодіагностиничних та поліграфічних досліджень ГУВБ ДФС України 
Участь у дискусії 
 
Гресько Марина Володимирівна, науковий співробітник відділу 
психоневрології Національного наукового центру радіаційної медицини 
Національної академії медичних наук України 
Участь у дискусії 
 
Грубі Тамара Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка  
Дослідження перфекціонізму в крос-культурному вимірі 
 
Гуменюк Галина Вадимівна, кандидат психологіних наук, доцент,  старший 
науковий співробітник лабораторії вікової психофізіології Інституту 
психології імені Г.С. Костюка НАПН України 
Психолого-методологічні засади дослідження життєстійкості 
особистості в крос-культурному вимірі 
 
Дембицька Наталія Миколаївна, кандидат психологічних наук, провідний 
науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології 
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України  
Особливості соціально-психологічного забезпечення економічної соціалізації 
на різних етапах шкільної освіти: крос-культурний аспект 
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Дідух Микола Леонтійович, доктор психологічних наук, професор 
Миколаївського національного університету імені Сухомлинського     
Участь у дискусії 
 
Душка Алла Луківна, доктор психологічних наук, доцент, головний 
науковий співробітник кафедри психолого-педагогічного забезпечення дітей 
з особливими потребами Інституту спеціальної педагогіки НАН України 
Корекція поведінки дітей з психофізичними порушеннями в умовах сімейного 
виховання в крос-культурному вимірі 
 
Зініч Алла Анатоліївна, спеціаліст, практичний психолог Київського ліцею 
№ 227 імені М. М. Громова 
Участь у дискусії 
 
Зубіашвілі Ірина Костянтинівна, старший науковий співробітник 
лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології 
імені Г.С. Костюка НАПН України  
Особливості монетарної соціалізації студентської молоді України та 
Польщі  
 
Івкін Володимир Миколайович, кандидат психологічних наук, старший 
науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології 
Інституту психології імені Г.С. НАПН України  
Ставлення персоналу організацій до змін: крос-культурний аспекти 
дослідження 
 
Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, 
доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-
організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології 
імені Г.С. Костюка НАПН України, Президент Української асоціації 
організаційних психологів та психологів праці 
Крос-культурні  аспекти дослідження діяльності менеджерів організацій 
 
Карамушка Тарас Вікторович, кандидат психологічних наук, асистент 
кафедри соціальної роботи  Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 
Професійна кар’єра молоді: крос-культурні аспекти дослідження 
 

Кахно Ірина Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

психіатрії, наркології та медичної психології Івано-Франківського медичного 

національного університету 
Участь у дискусії 
 
Кононенко Сергій Андрійович, старший викладач Національного 
технічного університету «КПІ імені Ігоря Сікорського»   
Участь у дискусії 
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Ковальчук Олександр Сергійович, науковий співробітник лабораторії 
організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. 
НАПН України  
Прийняття управлінських рішень менеджерами організацій: крос-
культурний аспект 
 
Костюченко Олена Вікторівна, доктор психологічних наук, доцент,  
професор кафедри психології і педагогіки Таврійського національного 
університету ім. В.І.Вернадського    
Психологічні особливості сучасного іміджмейкінгу успішного управлінця в 
різних культурах 
 
Корчакова Наталія Вікторівна, доктор психологічних наук, доцент, 
професор Рівненського державного гуманітарного університету  
Просоціальність особистості: крос-культурний  аспект 
 
Креденцер Оксана Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент, 
провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної 
психології Інституту психології імені Г.С. НАПН України  
Розвиток підприємницької активності персоналу організацій: крос-
культурний аспект 
 
Лавренко Ольга Василівна, кандидат філософських наук, старший 
науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології 
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України  
Ціннісні орієнтації сучасного студентства: крос-культурні дослідження 
 
Лагодзінська Валентина Іванівна, кандидат психологічних наук, старший 
співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 
психології імені Г. С. Костюка НАПН України  
Проблеми формування креативного потенціалу фахівців освітніх організацій 
в крос-культурних вимірах 
 
Лагодзинський Віталій Володимирович, кандидат історичних наук, 
менеджер ТОВ «Атіс-сервіс Україна» 
Особливості емоційного лідерства підприємців: крос-культурний аспект  
 
Лоленко Катерина Михайлівна, аспіранта лабораторії організаційної та 
соціальної психології Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України     
Споживча  поведінка особистості: крок-культурні аспекти вивчення 
 
Луньов Віталій Євгенійович, кандидат психологічних наук, доцент  
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця  
Невротизація іноземних студентів в Україні: трилінгвістичний дискурс 
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Маслюк Андрій Миколайович, кандидат психологічних наук, старший 
науковий співробітник лабораторії психології навчання імені І.О. Синиці 
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 
Психологічні наслідки фізіологічної депривації в Україні та Індії  
 
Мартиненко Павло Андрійович, консультант психоаналітичної орієнтації, 
викладач Міжнародного інституту глибинної психології, Київ 
Участь у дискусії 
 
Мельничук Тетяна Іванівна, кандидат психологічних наук, старший 
науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології 
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 
Соціально-психологічні чинники забезпечення ефективності процесу 
усиновлення дітей в крос-культурному вимірі 
 
Мельничук Тетяна Ігорівна, аспірант юридичного факультету Академії 
Державної пенітенціарної служби м.Чернігова 
Участь у дискусії 
 
Мілютіна Катерина Леонідівна, доктор психологічних наук, доцент, 
професор кафедри психології розвитку Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка  
Дослідження наслідків насильства, пережитого в дитинстві 
 
Невмержицький Володимир Максимович, кандидат психологічних наук, 
доцент, провідний науковий співробітник лабораторії психології навчання 
імені І.О. Синиці Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України  
Морально-духовні цінності молоді в крос-культурному вимірі 
 
Пащенко Світлана Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
заступник декана психологічного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка  
Глобалізаційний потенціал викладача ЗВО: ідентичність vs маргінальність 
 
Поклад Ірина Миколаївна, кандидат психологічних наук, провідний 
науковий співробітник лабораторії загальної психології та історії психології 
ім. В.О. Роменця Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 
Участь у дискусії 
 
Приходько Юлія Олексіївна, доктор психологічних наук, професор 
кафедри психології і педагогіки Національного педагогічного університету 
ім. М.П. Драгоманова 
Участь у дискусії 
 
Самосудова Тетяна Яковлівна, магістр, практичний психолог Громадської 
організації «Світле майбутнє»  
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Аналіз актуальних напрямів та перспектив крос-культурних досліджень, які 
здійснюються психологами та представниками інших наук в Україні та Індії 
 
 
Синявська Надія Яківна, викладач кафедри анатомії людини  
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 
Участь у дискусії 
 
Слободяник Наталія Володимирівна, кандидат психологічних наук, 
старший науковий співробітник лабораторії психології навчання імені І.О. 
Синиці Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України  
Психолого-педагогічна взаємодія особистості школяра в крос-культурному 
вимірі 
 
Снігур Юлія Сергіївна, аспірантка лабораторії організаційної та соціальної 
психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України 
Копінг-стратегії менеджерів освітніх організацій: крос-культурні аспекти 
дослідження 
 
Супліна Тамара Петрівна, Президент Міжнародної федерації ділових жінок 
«Либідь», керівник інформаційно-просвітницького благодійного проекту 
«Міжнародна академія духовного єднання поколінь», громадський діяч 
Участь у дискусії 
 
Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший 
науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології 
Інституту психології імені Г.С. НАПН України 
Толерантність освітнього персоналу в крос-культурному вимірі 
 
Телегей Наталія Володимирівна, аспірантка лабораторії організаційної та 
соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН 
України 
Психологія інтернет-реклами: крос-культурні особливості 
 
Тимошенко Ольга Анатоліївна, кандидат юридичних  наук, доцент, доцент 
кафедри міжнародного, господарського та цивільного права, завідувач 
юридичного відділу Приватного вищого навчального закладу «Європейський 
університет» 
Участь у дискусії 
 
Тимошенко Максим Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри міжнародного, господарського та цивільного права, 
проректор з юридичних питань та міжнародних зв’язків  Приватного вищого 
навчального закладу «Європейський університет» 
Участь у дискусії 
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Удовенко Юлія Миколаївна, кандидат психологічних наук, асистент 
кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
Крос-культурні дослідження особливостей адаптації та інтеграції 
українських дітей-сиріт в іноземних країнах в результаті міжнародного 
усиновлення 
 
Червінська Інна Богданівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 
творчої навчально-наукової лабораторії університету Державного вищого 
навчального закладу Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника  
Крос-культурний контекст освітнього простору Нової української школи 
 
Шевченко Лариса Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри соціології та психології Харківського національного університету 
внутрішніх справ  
Особливості віктимності жінок-злочинниць в крос-культурних вимірах 
 
Щербина-Прилука Валентина Миколаївна, науковий співробітник  
лабораторії психології соціально дезадаптованих неповнолітніх Інституту 
психології імені Г.С.Костюка НАПН України  
Система ресоціалізації неповнолітніх засуджених: перспектива крос-
культурного   дослідження 
 
Яблонська Тетяна Миколаївна, доктор психологічних наук, старший 
науковий співробітник, асистент кафедри психології розвитку Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка  
Актуальні напрямки крос-культурних досліджень з психології 
 
 

ЗАКРИТТЯ КРУГЛОГО СТОЛА 


