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Пленарне засідання 
Відкриття конференції 

 
 Вітальне слово ректора Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя, доктора політичних наук, професора О.Д.Бойка 
Вітальне слово проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, доктора фізико–
математичних наук, професора О.В. Мельничука 

 
 

1. Психологія теорії енергетичної сили (нужди) особистості 
С.Д. Максименко  – директор Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН 
України, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор  
 
2. Психологическое содержание кризисного события 
М.В. Папуча – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 
загальної та практичної психології НДУ ім. М. Гоголя, м. Ніжин. 
 
3. Субъект-объектная связь идеальных образов и когнитивно-
поведенческой структуры личности 
В.Н. Александровская – доктор философских наук, профессор, зав. 
кафедрою философии и социально-гуманитарных дисциплин 
 
4. Теоретичні засади дослідження проектування життєвого шляху 
особистості в умовах соціальної кризи 
О.М. Гріньова – кандидат психологічних наук, доцент 
Доцент кафедри педагогіки і психології Педагогічного інституту Київського 
університету імені Бориса Грінченка, м. Київ 
 
5. Соціальні стратегії особистості у кризовому суспільстві через призму її 
рефлексивної діяльності 
З.Я. Ковальчук – доктор психологічних наук, доцент, заступник декана 
факультету психології Львівського державного університету внутрішніх 
справ 
 
6. Проблеми психологічної допомоги при бойовій психотравмі 
Н.Ф. Литовченко – канд. психол. наук, доцент кафедри загальної та 
парктичної психології Ніжинського державного університету ім. Миколи 
Гоголя, м. Ніжин 
 
7. Копінг-стратегії у студентів з різним рівнем розвитку моральних 
якостей у фокусі духовної парадигми психології. 
О.П. Никоненко – канд. біолог. наук,  доцент кафедри загальної та 
практичної психології НДУ ім. М. Гоголя, м. Ніжин. 
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20 листопада 
 

Засідання секцій 
 

Секція 1 
Теоретико-методологічні проблеми кризи в життєдіяльності 

особистості 

Керівник секції:  
Папуча М.В. – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 
загальної та практичної психології НДУ ім. М. Гоголя, м. Ніжин 

Секретар:   
Є.С. Медвідь – асистент кафедри загальної та практичної психології  НДУ 
ім. М. Гоголя, м. Ніжин 

 
1. Психологическое содержание кризисного события 
М.В. Папуча – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 
загальної та практичної психології НДУ ім. М. Гоголя, м. Ніжин. 
 
2. Субъект-объектная связь идеальных образов и когнитивно-
поведенческой структуры личности 
В.Н. Александровская – доктор философских наук, профессор, зав. 
кафедрою философии и социально-гуманитарных дисциплин 
 
3. Подолання педагогом професійної кризи: психологічний аспект 
І.В. Воронюк – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 
психології, Інститут філософії освіти і науки, НПУ імені М.П. Драгоманова, 
м. Київ. 
 
4. Дослідження процесу етнічної індивідуації за допомогою методу 
репертуарних решіток 
М.Л. Дідух – канд. психол. наук, КНУ ім. Тараса Шевченка, докторант 
 
5. Вплив батьківського функціонування на розвиток автономності у 
підлітковому віці. 
О.В. Заверуха – докторант Міжрегіональної Академії управління персоналом, 
м. Київ. 
 
6. Психологічне обґрунтування соціальної доцільності трансформування 
вищої школи демократизуючої України 
О.А. Зеленько – канд.мед.наук, доцент кафедри загальної психології МАУП, 
м. Київ. 
 
7. Вивчення наративної компетентності практичних психологів 
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Т.Г. Здоровець – асистент кафедри загальної та практичної психології НДУ 
ім. М. Гоголя, м. Ніжин. 
 
8. Роль дорослих у житті дитини в період кризи семи років 
О.В. Лісовець – асистент кафедри дошкільної освіти НДУ ім. Миколи Гоголя, 
м. Ніжин. 
 
9 Нарративная психология и неклассическая рациональность 
Е.С. Медведь – асистент кафедры общей и практической психологи НГУ им. 
Н. Гоголя, г. Нежин 
 
10. Форми прояву тривожності та її вплив на адаптацію дітей молодшого 
шкільного віку 
І.В. Мельничук – к. психол. н., доцент кафедри теорії та методики практичної 
психології, ПНПУ імені К.Д. Ушинського (Україна, м. Одеса) 
Ю.М. Брижа – спеціаліст, Інститут психології, ПНПУ імені К.Д. 
Ушинського (Україна, м. Одеса) 
 
11. Допомога іншому як суб’єкт-суб’єктна взаємодія 
М.М. Наконечна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної 
та практичної психології НДУ ім. М. Гоголя, м. Ніжин. 
 
12. Розлади харчової поведінки як криза життєдіяльності особистості 
(з позиції синергетичного підходу) 
В.І. Шебанова – кандидат психологічних наук, доцент,  докторант 
факультету психології, кафедри психодіагностики та клінічної психології  
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м.Київ 
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Секція 2 
Життєві кризи та психологія індивідуальності 

Керівник секції:  
Кошова І. В.  – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

загальної та практичної психології, м. Ніжин. 
Секретар:  
Наказна І.М. – старший викладач кафедри загальної та практичної 

психології Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, м. 
Ніжин. 
 

1. Психологічні особливості ціннісно-смислової кризи середини життя і її 
вплив на розвиток особистості 
Л.В.Дикіна – аспірант кафедри клінічної психології, старший викладач 
кафедри соціальної допомоги та практичної психології ІІПО ОНУ імені І.І. 
Мечникова 
 
2. Переживання особистістю життєвих подій у період суспільної кризи 
О.Д. Кресан – асистент кафедри загальної та практичної психології НДУ ім. 
М. Гоголя, м. Ніжин 
 
3. Психологічні проблеми научуваності сучасних студентів 
Т.Д. Кричковська – старший викладач кафедри загальної та практичної 
психології НДУ ім. М. Гоголя, м. Ніжин 
 
4.  Уявлення про конфлікт з учителем у підлітків 
І.В. Кошова – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та 
практичної психології, м. Ніжин 
 
5. Вплив оточення на стан здоров’я дітей молодшого шкільного віку 
В.П. Кутішенко – канд.психол.наук, доцент Київського університету ім. Б. 
Грінченка, Інститут людини, доцент кафедри загальної, вікової та 
педагогічної психології 
 
6.  Аналіз причин шкільної дезадаптації та її наслідки 
О.К. Куценко – аспірант кафедри клінічної психології ІІПО ОНУ імені  І.І. 
Мечникова, м. Одеса 
 
7. Огляд особливостей емоційної стійкості особистості під час кризи 
підліткового віку 
Г.М. Лапшинська – аспірант стаціонарної форми навчання Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, спеціальність 19.00.07 – 
педагогічна та вікова психологія. 
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8. Професійна підготовка психологів до роботи з дітьми, які пережили 
важкі життєві ситуації 
І.С. Литвиненко – кандидат психологічних наук, доцент, Миколаївський 
національний університет ім. В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв. 
 
9. Гендерні особливості прояву агресивності 
А.В. Назаренко – асистент кафедри загальної та практичної психології НДУ 
ім. М. Гоголя, м. Ніжин. 
 
10. Особливості смислової регуляції психосоматичних хворих 
І.М. Наказна – старший викладач кафедри загальної та практичної 
психології НДУ ім. М. Гоголя, м. Ніжин. 
 
11. Зв'язок копінг-стратегій із посттравматичним ростом у осіб, що 
зазнали травматичного стресу 
О.А. Шелюг – аспірант кафедри психодіагностики та клінічної психології 
факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка 
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Секція 3 
Психологічні проблеми особистості в кризовому суспільстві 

 
 Керівник секції: 
Тимошенко О.А. - кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

загальної та практичної психології Ніжинського державного університету ім. 
Миколи Гоголя 

Секретар:  
Шевченко Т.М. - кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

загальної та практичної психології НДУ імені Миколи Гоголя 
 
1. Вплив віри на психічне здоров’я особистості 
Ю.А. Алєксєєва – канд. психолог. наук, докторант, НПУ ім. М.П. 
Драгоманова 
 
 2.  Деякі аспекти використання тренінгів у професійній підготовці 
майбутніх педагогів 
С.І. Алмаші – аспірантка, асистент кафедри психології Мукачівського 
державного університету, м. Мукачево 
 
3. Мотиваційна спрямованість особистості моряка як детермінанта 
переживання психічних станів 
А.П. Антропов – аспірант кафедри теорії і методики практичної психології 
Південноукраїнського національного педагогічного університету імені 
К.Д.Ушинського, м.Одеса 
 
4. Психологічні чинники адаптації психологів до професійної діяльності   
С.Г. Арабаджи-Сапункова  – Аспірант 
 
5. Соціальні установки та стереотипи християн 
О.С. Аушева – аспірантка Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, м. Київ 
 
6. Теоретические и практические подходы к изучению проблем 
психологического благополучия личности в условиях психосоциального 
стресса 
А.В. Белоножко – кандидат психологических наук, доцент, Одесский  
национальный університет  имени  И.И.Мечникова 
 
7. Інтелект як категорія особистості в сучасному суспільстві (гендерний 
аспект) 
І.А. Бідюк – кандидат психологічних наук, доцент. каф.психології 
Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського «ХАІ» 
 
8. Динаміка розвитку політичної свідомості сучасної молоді 



 8

Р.М. Білоус – кандидат психологічних наук, доцент. Кременчуцький 
національний університет імені Михайла Остроградського, кафедра 
психології, педагогіки та філософії. 
Л.О. Крупин – студентка п’ятого курсу, Кременчуцького національного 
університету імені Михайла Остроградського; кафедра психології, педагогіки 
та філософії. 
 
9. Проблема кризового стану особистості підлітка на етапі трансформації 
суспільства 
А.М. Гельбак – кандидат психологічних наук, комунальний заклад 
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
імені Василя Сухомлинського», м. Кіровоград 
 
10. Сім’я  як чинник збереження здоров'я  школярів. 
Т.О. Гетьман – асистент кафедри загальної та практичної психології НДУ 
ім. М. Гоголя, м. Ніжин. 
 
11. Теоретичні засади дослідження проектування життєвого шляху 
особистості в умовах соціальної кризи 
О.М. Гріньова – кандидат психологічних наук, доцент 
Доцент кафедри педагогіки і психології Педагогічного інституту Київського 
університету імені Бориса Грінченка, м. Київ 
 
12. Переживання самотності  як чинник самоактуалізації особистості 
Н.О. Гусейнова – Херсонський державний університет, аспірантка кафедри 
практичної психології, м. Херсон 
 
13. «Об’єктивні» фактори суб'єктивного благополуччя 
Т.В. Данильченко – канд.психол.наук, доцент Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, факультету психології. Докторант, м. 
Київ 
 
14. Психологічні проблеми самоствердження особистості підліткового 
віку в кризовому суспільстві 
О.Я. Жизномірська – кандидат психологічних наук; Тернопільський 
обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти; доцент 
кафедри педагогіки і психології 
 
15. Соціальні стратегії особистості у кризовому суспільстві через призму 
її рефлексивної діяльності 
З.Я. Ковальчук – доктор психологічних наук, доцент, заступник декана 
факультету психології Львівського державного університету внутрішніх 
справ 
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16. Синдром эмоционального выгорания как проблема 
самоактуализации личности 
С.П. Кошова – Викладач кафедри загальної і медичної психології та 
педагогіки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця 
 
17. Социально-психологические детерминанты переживания 
одиночества у лиц, находящихся в условиях социальной изоляции 
І.М. Леонова – кандидат психологічних наук 
 
18. Моральні переживання як одиниця моральної самосвідомості 
особистості 
Л.В. Лохвицька – канд. пед. н., доц., докторант кафедри теоретичної та 
консультативної психології Інституту соціології, психології та соціальних 
комунікацій НПУ імені М.П.Драгоманова 
 
19. Соціальні мережі як середовище розгортання комунікативних 
практик 
Н.С. Малєєва – аспірант Інституту соціальної та політичної психології 
НАПН України 
 
20. Досвід психологічної реабілітації вимушених переселенців зі Сходу 
України 
В.Є. Малиш  – аспірант кафедри загальної та диференціальної психології 
ПНПУ ім.К.Д. Ушинського. 
 
21. Теоретичне обґрунтування змісту програми з формування 
самосвідомості дітей старшого дошкільного віку в процесі пізнання світу 
дорослих 
Ж.В. Мельник – кандидат психологічних наук, Кам’янець-Подільський 
національний університет імені Івана Огієнка, старший викладач кафедри 
соціальної педагогіки і соціальної роботи 
 
22. Особливості особистісних переживань підлітків із дистантних сімей 
С.Р. Міняйло – аспірантка Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова, м. Київ. 
 
23.  Структурно-функціональний підхід до діяльності клубних об’єднань 
за місцем проживання 
Я.М. Раєвська – кандидат психологічних наук, Кам’янець-Подільський 
національний університет імені Івана Огієнка, старший викладач кафедри 
соціальної педагогіки і соціальної роботи 
 
24. Життєвий простір особистості, що переживає  кризу 
О.А. Тимошенко – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної 
та практичної психології НДУ ім. М. Гоголя, м. Ніжин. 
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25. Особливості прояву негативних психічних станів у студентському 
віці 
Н.В. Хоменко – викладач  кафедри соціальної психології та психотерапії,   
НПУ імені М.П. Драгоманова Інститут соціології, психології та соціальних 
комунікацій 
 
26. Психологічні проблеми релігійної ідентичності особистості в 
сучасних умовах 
О.Г. Цукур – інститут соціальної та політичної психології,  молодший 
науковий співробітник лабораторії психології спілкування 
 
27. Авторская методика «5 шагов к миру» 
Ю.С. Чаплинская – к. психол.н., м.н.с. Института социальной и 
политической психологи АПН Украины, г. Киев  
О.Т. Плетка - м.н.с. Института социальной и политической  психологи АПН 
Украины, г. Киев 
 
28. Сектанство як криза особистісного розвитку 
Т.М. Шевченко – канд. психол. наук,  доцент кафедри загальної та 
практичної психології НДУ ім. М. Гоголя, м. Ніжин. 
 
29.  Естетична активність і кризове суспільство 
Г.П. Шилова – старший викладач кафедри загальної та практичної 
психології НДУ ім. М. Гоголя, м. Ніжин. 
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Секція 4 
Консультативно-терапевтична допомога  особам, що переживають 

кризову подію та проблема сприяння діяльності психолога 
 

Керівник  секції: 
Литовченко Н.Ф. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

психології Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, м. 
Ніжин 

Секретар:  
Півень С.М. – асистент кафедри загальної та практичної психології, м. 

Ніжин 
 
 
1. Психологічна допомога людям які переживають посттравматичний 
стресовий розлад 
М.Б. Гасюк  – к.психол.н., доц. кафедри загальної та клінічної психології, м. 
Івано-Франківськ 
 
2. Консультативно-терапевтична допомога особистості у ситуації 
психосоматичного захворювання. 
О.М. Гринів – аспірант Прикарпатського національного університету ім. В. 
Стефаника (спеціальність 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія) 
 
3. Проблеми психологічної допомоги при бойовій психотравмі 
Н.Ф. Литовченко – канд. психол. наук, доцент кафедри загальної та 
парктичної психології Ніжинського державного університету ім. Миколи 
Гоголя, м. Ніжин 
 
4. Особливості надання психологічної підтримки учасникам бойових дій 
О.І. Михайлова – канд. психол. наук, доцент кафедри загальної та 
парктичної психології Ніжинського державного університету ім. Миколи 
Гоголя, м. Ніжин 
 
5. Соціально-психологічні напрямки профілактики суїцидальної кризи 
Ю.П. Никоненко – канд. мед. наук, доцент кафедри загальної та парктичної 
психології Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, м. 
Ніжин 
 
6. Соціально-педагогічна адаптація дітей з сімей, що потрапили в 
складні життєві обставини (на прикладі сімей переселенців) 
Р.Г. Новгородський – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соцілаьної педагогіки і соцілаьної роботи Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя   
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7. Особливості усвідомлення досвіду в юнацькому віці та його вплив на 
формування життєвих планів 
С.М. Півень –  асистент кафедри загальної та практичної психології НДУ ім. 
М. Гоголя, м. Ніжин. 
 
8. Психологічна допомога особистості в кризових ситуаціях методом 
психодрами. 
І.М. Ревякіна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри теоретичної та 
консультативної психології НПУ ім. М. П. Драгоманова 
 
9. Використання притч та метафор у психологічному тренінгу. 
Т.В. Сінєльнікова – к. психол.н., в.о. доцента кафедри теорії та методики 
практичної психології Південноукраїнського національного педагогічного 
університету імені К.Д. Ушинського 
 
10. Медіаосвіта як шлях подолання кризи в умовах інформаційної війни 
О.В. Стрільчук – аспірант Інституту соціальної та політичної психології 
НАПН України (Київ) Верховна Рада україни, помічник-консультант 
народного депутата України 
 
11. Використання метафори у роботі з клієнтами, що переживають кризу 
Т.Є. Тітова – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 
Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка, 
м. Полтава 
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Секція 5 
Психологічна допомога особам, що переживають посттравматичний 

стресовий синдром 
Керівник секції: 
Никоненко О.П. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

загальної та практичної психології НДУ імені Миколи Гоголя, м. Ніжин 
Секретар:  
Ковтун А.Ю. – асистент кафедри загальної та практичної психології, 

м. Ніжин 
 

1. Особливості психологічної допомоги особам  у стресових ситуаціях 
Н.М. Дідик – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 
соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка 
 
2. Здатність до висловлювання вражень як психологічна складова 
утворення переживань 
А.Ю. Ковтун – асистент кафедри загальної та практичної психології НДУ ім. 
М. Гоголя, м. Ніжин. 
 
3. Копінг-стратегії у студентів з різним рівнем розвитку моральних 
якостей у фокусі духовної парадигми психології. 
О.П. Никоненко – канд. біолог. наук,  доцент кафедри загальної та 
практичної психології НДУ ім. М. Гоголя, м. Ніжин. 
 
4. Практическое применение логоарттерапии в работе с проявлениями 
подросткового кризиса. 
Т.А. Попова – кандидат психологических наук, Ст.науч.сотр. ФГНУ ПИ 
РАО, РФ, г. Москва, преподаватель МИП 
 
5.  Посттравматичний стресовий розлад та етапи психологічної допомоги 
дітям 
О.А. Чеканська – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 
загальної та практичної психології  Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 
 
 
 
 
 


