
 

Міністерство освіти і науки  України 

Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка 

Факультет психології 

Національний педагогічний університет  

імені М.П. Драгоманова 

Факультет психології 

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

Лабораторія психології навчання імені І.О. Синиці 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 

Кафедра загальної та практичної психології 

Лабораторія когнітивної психології особистості 

 

 

 

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Людина та її реальність» 

 

 24-25 листопада 2020 року 

 

ПРОГРАМА 

 

 

 

 

Ніжин 

2021 



2 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Вітальне слово ректора Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя, кандидата історичних наук, відмінника освіти України, заслуженого 

працівника освіти України, доцента О.Г. Самойленка 

Вітальне слово проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, доктора фізико-

математичних наук, професора О.В. Мельничука 

Вітальне слово декана факультету психології та соціальної роботи 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кандидата 

психологічних наук, доцента О.А. Тимошенка 

 

Максименко Сергій Дмитрович, Інститут психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, директор, доктор психологічних наук, професор, дійсний 

член Національної академії педагогічних наук України. Психологічний 

парадокс віртуальної реальності 

 

Данилюк Іван Васильович, Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, декан факультету психології, доктор психологічних наук, 

професор кафедри експериментальної та прикладної психології, заслужений 

працівник освіти України, член-кореспондент Національної академії 

педагогічних наук України. Лонгітюдне дослідження взаємозв’язків між 

почуттям самотності, соціальними контактами та солідарністю під 

час ізоляції COVID-19 

 

Швалб Юрій Михайлович, Київський національний університет імені Т. 

Г. Шевченка, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри 

соціальної роботи. Майбутнє як простір буття особистості 

 

Кудрявцев Владимир Товиевич, Московский городской педагогический 

университет, доктор психологических наук, профессор. Человек – это от 

недовольства 
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Майданский Андрей Дмитриевич, Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет, доктор философских наук, 

профессор. Выготский и Спиноза о «клеточке» психики 

 

Жеребцов Сергей Никифорович, Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка, кандидат 

психологических наук, доцент. Переживание личности как соотношение 

реального и ирреального 

 

Папуча Микола Васильович, Ніжинський державний університет імені 

Миколи Гоголя, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

загальної та практичної психології. Реальність переживання 

 

Ставицька Світлана Олексіївна, Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана, доктор психологічних наук, професор. 

Людина нового тисячоліття – чи біоробот: набір «нових» психічних 

функцій та якостей 

 

Коваленко Алла Борисівна, Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

соціальної психології. Особливості стратегій віктимної поведінки 

підлітків-інвалідів залежно від ставлення до них батьків 

 

Тимошенко Олексій Анатолійович, Ніжинський державний університет 

імені Миколи Гоголя, кандидат психологічних наук, доцент, декан 

факультету психології та соціальної роботи, доцент кафедри загальної та 

практичної психології. Психологічні аспекти структурування життєвого 

простору особистості 
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Щотка Оксана Петрівна, Ніжинський державний університет імені Миколи 

Гоголя, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології. 

Емпіричне дослідження впливу втрати обох батьків на особистість 

дорослого 

 

Засідання секцій 

СЕКЦІЯ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ 

ПСИХОЛОГІЇ 

 

Керівник секції: Папуча Микола Васильович, доктор психологічних 

наук, професор, завідувач кафедри загальної та практичної психології 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя   

Секретар: Дудар О.М., магістрантка Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

 

Ерос Маргарита Володимирівна, студентка магістратури факультету 

психології та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя. Психологическая характеристика системы ценностей 

личности 

 

Наконечна Марія Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри загальної та практичної психології Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя. Інтерсуб’єктна взаємодія як реальність 

людського буття 

 

Нестеренко Павло Олександрович, аспірант кафедри загальної та 

практичної психології Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя. Методологія історико-психологічного дослідження наукової 

спадщини М. Грота 
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Никоненко Олег Петрович, кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри загальної та практичної психології Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя, докторант Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова. До питання щодо розширення 

діагностичних можливостей психогеометричних та ідеографічних 

конструктивних методик в процесі дослідження особистості 

 

Соловей Яніна Гриорівна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії психології обдарованості Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Ціннісний вплив вчителів на 

розвиток музично обдарованої особистості 

 

Степура Євгеній Вікторович, кандидат психологічних наук, науковий 

співробітник Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної академії 

педагогічних наук України. Риси особистості у світлі тенетного 

принципу побудови наукового знання 
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СЕКЦІЯ 2 

ПСИХОЛОГІЯ ЛЮДИНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Керівник секції: Литовченко Ніна Федорівна, кандидат 

психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та практичної 

психології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Секретар: Гребінник С.М., аспірант Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

 

Данилова Інеса Віталіївна, магістрантка факультету психології та 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя. Психология конфликтов в Китае 

 

Доманська Вікторія Леонідівна, магістрантка факультету психології 

та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя. Просоціальна спрямованість як передумова просоціальної 

поведінки особистості 

 

Зубрицька Тетяна Михайлівна, магістрантка факультету психології 

та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя. Особливості міжособистісних конфліктів у подружніх парах 

 

Ковтун Алла Юріївна, кандидатка психологічних наук, доцентка 

кафедри загальної та практичної психології Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя, докторантка Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника. Поговоримо про 

відчуття 
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Кошова Інна Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри загальної та практичної психології Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя; Кривошея А., магістрантка факультету 

психології та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя. Особливості копінг-стратегій безробітних 

 

Ласкавая М.С., студентка магистратуры Неженского 

государственного университета имени Николая Гоголя. Восприятие 

внешности человека 

 

Ліпатнікова Іванна Степанівна, магістрантка 2-го курсу Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя. Механізм виникнення 

психологічних бар’єрів при вивченні іноземної мови 

 

Лозбина А.В., магістрантка факультету психології та соціальної роботи 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Косплей – 

спосіб самовираження чи бажання бути побаченим і почутим 

 

Муліка Оксана Василівна, студентка 2-го курсу магістратури 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, спеціальність 

«Клінічна психологія з основами психотерапії». Особливості девіантної 

поведінки підлітків 

 

Обелець Інна Михайлівна, аспірантка кафедри загальної та 

практичної психології Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя. Особливості саморуйнівної поведінки в підлітковому віці 

 

Нефедова Валерія Олександрівна, студентка Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя; науковий керівник – ст. 

викл. Шилова Галина Петрівна. Особливості кохання в юнацькому віці 
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Пастушенко Валентина Семенівна, Інститут психології імені Г.С. 

Костюка НАПН України, науковий співробітник лабораторії психології 

навчання імені І.О. Синиці. Освітня взаємодія як психологічна реальність. 

 

Поліщук Маргарита Сергіївна, магістрантка факультету психології 

та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя. Надання переваг психогеометричним формам особами з різним 

типом акцентуації характеру 

 

Прозерська Тетяна Вячеславівна, магістрантка факультету 

психології та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя. Особливості усвідомлення екзистенційних даностей у 

дорослому віці 

 

Різка Катерина Станіславівна, магістрантка факультету психології та 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя. Гендерні особливості жіночої тривожності 

 

Тхоревcька О.В., студентка 2-го курсу магістратури Ніжинського 

державного університету ім. Миколи Гоголя, спеціальність «Клінічна 

психологія з основами психотерапії». Актуальність проблеми 

прокрастинації в сучасному житті 

 

Хохлюк Тетяна Юріївна, студентка Ніжинського державного 

університету ім. Миколи Гоголя. Сприйняття та пізнання реальності 

дитиною раннього дошкільного віку 
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Шевчук Олександр Олександрович, аспірант кафедри загальної та 

практичної психології Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя. Вплив космічного простору на психічний стан людини 

 

Шевякова Інеса Петрівна, Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка, асистент кафедри психології. Проблема кібер-

адикції в умовах пандемії 

 

Шилова Галина Петрівна, старший викладач кафедри загальної та 

практичної психології Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя. Індивідуальність сприймання краси 

 

 

СЕКЦІЯ 3. 

ЛЮДИНА ТА ЇЇ РЕАЛЬНІСТЬ  

У СВІТЛІ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРАКТИК 

 

Керівник секції: Наконечна Марія Миколаївна, кандидат 

психологічних наук, доцент кафедри загальної та практичної психології 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Секретар: Шинкаренко І.В., магістрантка Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

 

Дикіна Лариса Василівна, старший викладач кафедри практичної та 

клінічної психології Одеського національного університету імені 

І.І. Мечникова. Child Violence in Cyberspace 

 

Долгіх Тетяна Володимирівна, магістрантка Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя. Психологічні особливості спілкування 

вихователя ДОЗ 
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Дудар Олександра Михайлівна, студентка магістратури факультету 

психології та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя (спеціальність «Клінічна психологія та основи 

психотерапії»). Самотність в період пандемії COVID-19 

 

Забаровська Світлана Миколаївна, викладачка ДПТНЗ «Сновське 

вище професійне училище лісового господарства», аспірантка Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя. Стан психологічного 

благополуччя учнівської молоді як проблема психологічної практики 

 

Каплуненко Я.Ю. Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник 

лабораторії психології навчання імені І.О. Синиці. Практичні аспекти 

оптимізації психологічного благополуччя особистості в контексті 

екзистенційно-аналітичної парадигми 

 

Карченкова Анастасія Ігорівна, студентка магістратури Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя. Особливості емоційних 

переживань людини 

 

Кологривова Надія Михайлівна, Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова, аспірант кафедри загальної психології та психології 

розвитку особистості ФПСР. Fairy tale therapy as a method of psychological 

assistance in a crisis situation 

 

Кресан Ольга Дмитрівна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри загальної та практичної психології Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя. Особливості психологічного 

консультування осіб із соматичними захворюваннями 
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Литовченко Ніна Федорівна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри психології Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя. Трансформаційна реальність арттерапії 

 

Мельник Оксана Миколаївна, студентка факультету психології та 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя. Психологічні особливості internet-залежності у дорослих 

 

Михайлова Оксана Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри загальної та практичної психології Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя. Особливості трансформації сценаріїв 

батьківської родини в житті молодого подружжя 

 

Мостова Тетяна Дмитрівна, Одеський Національний університет 

ім. І.І. Мечникова, кандидат психологічних наук, викладач кафедри загальної 

психології та психології розвитку особистості. Особливості використання 

методу кататимно-імагінативної психотерапії (символдрами) у 

психокорекційній роботі з наркозалежними 

 

Павлєєв Віталій Олегович, студент 2МПС групи очної форми 

навчання спеціальності (053) Психологія (клінічна) Національного 

університету імені М.П.Драгоманова aакультету спеціальної та інклюзивної 

освіти,  кафедри спеціальної психології та медицини; 

Дем’яненко Борис Трохимович, кандидат медичних наук, доцент 

кафедри спеціальної психології та медицини Національного університету 

імені М.П. Драгоманова, факультет спеціальної та інклюзивної освіти,  

кафедра спеціальної психології та медицини. Психодіагностика та 

психокорекція синдрому емоційного вигорання у юнаків 
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Пирог Ольга Михайлівна, магістрантка Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя. Особливості виникнення 

психосоматичних нервових захворювань 

 

Робаківська Юлія Павлівна, студентка Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя. Психологічна травма. Її вплив на 

життя людини 

 

Троїцький Андрій Анатолійович, Одеський національний 

університет імені І.І. Мечникова, аспірант кафедри загальної психології та 

психології розвитку особистості ФПСР; 

Псядло Едуард Михайлович, Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова, доктор біологічних наук, професор. Analysis of the study 

of the phenomenon of psychological well-being in psychological science 

 

Юхимович Юлия Сергеевна, Нежинский государственный 

университет имени Николая Гоголя. Особенности переживания человека в 

условиях пандемии 
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СЕКЦІЯ 4 

РЕАЛЬНІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ 

ШКОЛІ (ЗОКРЕМА, В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ) 

 

Керівник секції: Кошова Інна Вікторівна, кандидат психологічних 

наук, доцент, доцент кафедри загальної та практичної психології 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Секретар: Різка К. С., магістрантка Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

 

Вернік Олексій Леонідович, провідний науковий співробітник 

лабораторії екологічної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, кандидат психологічних наук, старший  науковий 

співробітник. До питання історії методичного забезпечення викладання 

психології у середній школі 

 

Вовк Ольга Федорівна, магістрантка  Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя. Особливості соціальної адаптації дітей 

з особливими освітніми потребами 

 

Гетьман Тетяна Олександрівна, кандидатка психологічних наук, 

вчителька української мови та літератури ЗОШ I-III ст. № 15, м. Ніжин. 

Особливості мовленнєвої компетентності вчителя у структурі 

професійних якостей педагога 

 

Гурова Ольга Вадимівна, Інститут психології імені Г.С.Костюка 

НАПН України, лабораторія психології навчання ім. І.О.Синиці, молодший 

науковий співробітник. Переживання стану самотності в контексті 

інформальної освіти 
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Дзюбко Людмила Віталіївна, Інститут психології імені Г. С. Костюка 

НАПН України, кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник, старший науковий співробітник лабораторії психології 

навчання імені І. О. Синиці. Теоретичні проблеми та прикладні завдання 

експертизи психологічної готовності школярів до навчання у середній 

освітній ланці 

 

Здоровець Тетяна Григорівна, викладач кафедри загальної та 

практичної психології Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя. Психологічне благополуччя особистості вчителя в умовах 

дистанційного навчання 

 

Мар’яненко Ліана Василівна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії психології навчання імені І.О. Синиці 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України; Пушкарська Леся 

Павлівна, молодший науковий співробітник лабораторії психології навчання 

імені І.О. Синиці Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 

Міжособистісні регулятори розвитку пізнавальної діяльності 

нормальних учнів і учнів з особливими потребами гуманістичного 

навчання 

 

Мельник Світлана Василівна, студентка факультету психології та 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя. Значимість інклюзивної освіти в Україні 

 

Пашун Світлана Анатоліїіна, Ніжинська ЗОШ І-ІІІ ст. №15, вчитель 

іноземних мов, вища категорія. Взаємодія з батьками в умовах 

інклюзивного освітнього середовища 
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Шевельова В.П., студентка факультету психології та соціальної 

роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Основи 

інклюзивної освіти в навчальних закладах 


