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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
 

НІКОЛАЄНКО 

Станіслав Миколайович 

голова,  ректор  Національного університету 

біоресурсів і природокористування  України, 

доктор педагогічних наук, професор, член- 

кореспондент    Національної  академії 

педагогічних наук України 

ШИНКАРУК 

Василь Дмитрович 

співголова, проректор з науково-педагогічної 

роботи Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, доктор 

філологічних наук, професор 

САВИЦЬКА  

Інна Миколаївна 
декан гуманітарно-педагогічного факультету 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, кандидат 

філософських наук, доцент 

ГАЛЬЧЕНКО  

Максим Сергійович 

доктор філософ..наук, лауреат Державної премії 

України в галузі освіти, директор Інституту 

обдарованої дитини НАПН України 

ШУЛЬГА  

Валентина Миколаївна 

начальник науково-організаційного відділу 

Інституту обдарованої дитини НАПН України 

ХАРЧЕНКО 

Світлана Василівна 

заступник декана гуманітарно-педагогічного 

факультету з наукової роботи, доктор 

філологічних наук, доцент 

ШМАРГУН 

Віталій Миколайович 

завідувач кафедри психології, доктор 

психологічних наук, професор 

АНДРОСОВИЧ 

Ксенія Анатоліївна 
завідувач відділу інтелектуального розвитку 

обдарованої особистості Інститут обдарованої 

дитини НАПН України, доцент кафедри 

психології 

ЯШНИК 

Світлана Валеріївна 

професор кафедри психології, доктор 

педагогічних наук, доцент 

РЖЕВСЬКИЙ 

Геннадій Миколайович 
директор навчально-наукового центру виховної 

роботи і соціального розвитку, доцент кафедри 

психології 
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МАРТИНЮК 

Ірина Анатоліївна 

доцент кафедри психології, кандидат 

психологічних наук, доцент 

ОМЕЛЬЧЕНКО 

Людмила Миколаївна 

доцент кафедри психології, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

КОСТЮК 

Дмитро Андрійович 

доцент кафедри психології, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

АФАНАСЕНКО 

Лариса Анатоліївна 

доцент кафедри психології, кандидат 

психологічних наук, доцент 

ОЛІЙНИК  

Оксана Олексіївна 
доцент кафедри психології, кандидат 

психологічних наук, доцент 

ТЕСЛЮК 

Валентина Михайлівна 
доцент кафедри психології, кандидат 

психологічних наук, доцент 

ЗЕЛІНСЬКА 

Ярослава Цезарівна 
доцент кафедри психології, кандидат 

психологічних наук, доцент 

ХИЖНЯК 

Анна Анатоліївна 
старший викладач кафедри психології, кандидат 

психологічних наук 

ГАССАБ 

Оксана Володимирівна 
асистент кафедри психології 

КАЛІЩУК 

Світлана Миколаївна 
доцент кафедри психології, кандидат 

психологічних наук, доцент 
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ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

«Психологія ХХІ століття» 

29 квітня 2021 року 

Ідентифікатор онлайн-конференції: 86843034535, пароль: uhJ92d 
 

09.00 – 10.00  Привітання учасників конференції, пленарне засідання 

10.00 – 12.30  Робота секцій 

12.30 – 13.00 Підведення підсумків конференції 

 

Регламент: доповідь на пленарному засіданні – 15 хв. 

                        доповідь не секційному засіданні  ‒ 5-7 хв.
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ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

 

НІКОЛАЄНКО 

Станіслав Миколайович 

голова,  ректор  Національного університету 

біоресурсів і природокористування  України, 

доктор педагогічних наук, професор, член- 

кореспондент    Національної  академії 

педагогічних наук України 

ШИНКАРУК 

Василь Дмитрович 

співголова, проректор з науково-педагогічної 

роботи Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, доктор 

філологічних наук, професор 

ГАЛЬЧЕНКО 

Максим Сергійович 

доктор філософ. наук, лауреат Державної премії 

України в галузі освіти, директор Інституту 

обдарованої дитини НАПН України 

САВИЦЬКА  

Інна Миколаївна 
декан гуманітарно-педагогічного факультету 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, кандидат 

філософських наук, доцент 

ШМАРГУН 

Віталій Миколайович 

завідувач кафедри психології, доктор 

психологічних наук, професор 

 

 



8 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Свідоме самопрограмування лідера 

Шмаргун Віталій Миколайович, доктор психологічних наук, професор, завідувач 

кафедри психології гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України 

 

Реалізація проєкту: супровід процесу соціалізації обдарованих учнів засобами 

інформаційно-комунікативних технологій 

Андросович Ксенія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, завідувачка 

відділу інтелектуального розвитку Інституту обдарованої дитини НАПН України 

 

Умови розвитку лідерського потенціалу обдарованих учнів 

Якимова Ірина Олександрівна, провідний науковий співробітник відділу 

інтелектуального розвитку Інституту обдарованої дитини НАПН України 
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Секція 1 «Психологія ледірства: ідеали та реалії» 

 

Модератори: Шмаргун В. М., доктор психологічних наук, професор 

                  Теслюк В. М., кандидат психологічних наук, доцент 

 
ALNAIMAT Mohammad, PhD in Economy, Independent Researcher (Jordan) 

Multifaceted leadership: economy of jordan  

  

MERKOTAN Kateryna, doktor politologii, niezależny badacz, Borne Sulinowo (Polska)  

Moralność politycznego „bohaterstwa”  

 

NIEWIADOMSKI Christopher, PhD in Mathematics, independent researcher, SUNCORP Ltd  

(Sydney, Australia) 

Social media: behind the curtain of existential experience  

  

ГЕЙКО С.М., кандидат філософських наук, доцент, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ) 

Теоретичні основи лідерства  

 

ДЕГТЯРЬOВA Д.A., cтуденткa 3 курcу cпецiaльнocтi «Фiлoлoгiя», Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)  

ТЕСЛЮК В.М., кандидат психологічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і  

природокористування України (м. Київ, Україна)  

Пcихoлoгiя лiдерcтвa: iдеaли тa реaлiї  

  

ДЕНИСЕНКО О.Г., практичний психолог, ордена «Знак Пошани» вище професійне училище 

№75 (с. Олександрівка, Дніпропетровська обл., Україна) 

Особливості ідеалів лідерства, як соціально-психологічний феномен  

 

ДЕНИСЕНКО С.В., магістрантка спеціальності «Психологія», Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)  

ТЕСЛЮК В.М., кандидат психологічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і  

природокористування України (м. Київ, Україна)  

Зміст понять «лідер» і «лідерство»  

 

КИЧКИРУК Т.В., кандидат філософських наук, доцент, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна)  

Вектор спрямованості лідерського потенціалу молоді 

 

КОВАЛЬЧУК Т.І., студентка ОС «Магістр» спеціальності 053  «Психологія», Національний 

університет біоресурсів  і природокористування України (м. Київ, Україна) 

МАРТИНЮК І.А., кандидат психологічних наук, доцент, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Стресостійкість у структурі лідерського потенціалу особистості 

 

КОСТРИЦЯ Н.М., доктор педагогічних наук, професор, Національний університет біоресурсів  

і природокористування України (м. Київ, Україна) 

ФОМІНА Г.В., кандидат філологічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів  

і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Зміни у німецькій медіа-лексиці «періоду коронавірусу» (психологічні аспекти  
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КРЕСАН О.Д., кандидат психологічних наук, доцент, Ніжинський державний університет 

ім. М. Гоголя (м.Ніжин, Україна) 

Психологічний супровід розвитку лідерського потенціалу шкільної та студентської молоді 

 

КУЛЬТЕНКО В.П., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та міжнародної 

комунікації, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 

Україна)  

Історико-філософські рецепції лідерства  

 

ЛАУТА О.Д., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та міжнародної 

комунікації, Національний університет біоресурсів природокористування України (м. Київ, 

Україна) 

Феномен лідерства в управлінській діяльності 

 

ЛИТВИН В.Ю., студентка спеціальності «Філологія», Національний університет біоресурсів і  

природокористування України (м. Київ, Україна)  

ТЕСЛЮК В.М., кандидат психологічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і  

природокористування України (м. Київ, Україна)  

Бути лідером – не завжди бути попереду  

 

МЕЛЬНИК М.Ю., кандидат педагогічних наук, завідувач відділу діагностики обдарованості 

Інституту обдарованої дитини НАПН України (м. Київ, Україна) 

Проблеми діагностики лідерської обдарованості  

 

САЛАТА Г.В., доктор історичних наук, доцент, Київський національний університет культури 

і мистецтв (м. Київ, Україна) 

Розвиток лідерського потенціалу студентської молоді: штрихи до питання соціально-

орієнтованих підходів проблеми 

 

Секція 2 «Інноваційні проєкти, програми й технології розвитку лідерського 

потенціалу сучасної шкільної молоді: досвід і перспективи» 

 

Модератори: Андросович К. А., кандидат психологічних наук, доцент 

                                                  Гассаб О. В., асистент 

 
HUNITIE Mohammad, PhD in Public Administration, Assoc. Prof., Department of Public 

Administration, Faculty of Economics and Administration, King Abdulaziz University (Saudi Arabia) 

The relationship between emotional intelligence and transformational leadership style in public 

schools in amman  

 

АНДРОСОВИЧ К.А., кандидат психологічних наук, доцент, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Інтернет-ресурси для проєктування та розвитку особистісного потенціалу учнів  

 

ПОГРІБНА Д.В., кандидат філософських наук, Інститут обдарованої дитини НАНП України 

(м.Київ, Україна) 

Філософія для дітей як засіб формування лідерських якостей 
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Секція 3 «Розвиток лідерського потенціалу сучасної студентської молоді: досвід і 

перспективи» 

 

Модератори: Мартинюк І. А., кандидат психологічних наук, доцент 

                     Олійник О. О., кандидат психологічних наук, доцент 

 
SONG Shanshan, PhD in Chinese, Lecturer International school of Huzhou University, Huzhou, PRC 

 The development of leadership among international students in china in the post pandemic era  

 

В

А

Н

 

С

і

н

с

і

н

ь

 

(

W

A

N

G

 

X

i

n

g

x

i

n

)

кандидат філологічних наук, викладач кафедри російської мови, Університет Хучжоу 

(Чжецзян, КНР) 

Формування активності студентської молоді в університетах КНР 

  

АБДУЛРАХМАН Р.Р., старший преподаватель, Политехнический университет Сулеймании  

(г. Сулеймания, Ирак), 

 АФАНАСЕНКО Л.А., кандидат психологических наук, Национальный университет 

биоресурсов и природопользования Украины (г. Киев, Украина)  

Концептуальный анализ формирования лидерства иностранных студентов ВУЗа  

 

ГАССАБ О.В., аспірант, асистент кафедри психології, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (Київ, Україна)  

Навчально-виховний процес у ЗВО як чинник формування і розвитку лідерства у студентів 

  

ДАНИЛОВА Т.В., кандидат філософських наук, доцент, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Розвиток лідерського потенціалу студентської молоді: декілька слів про критичне 

мислення 

 

КОВАЛЬЧУК  Г.О., доктор педагогічних наук, професор, Київський національний економічний  

університет імені Вадима Гетьмана (м. Київ, Україна)  

Формування лідерських якостей студентів-майбутніх економістів у процесі он-лайн 

навчання 

  

КОСТЮК Д.А., кандидат педагогічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і  

природокористування України (м. Київ, Україна)  

Розвиток лідерських якостей студентів у позааудиторний час  

 

ОЛІЙНИК О.О., кандидат психологічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна)  

Особливості прояву лідерського потенціалу студентської молоді  

 

ОМЕЛЬЧЕНКО Л.М., кандидат педагогічних наук, доцент, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)  

Розвиток лідерських якостей студентів як психолого-педагогічна проблема  

 

ПИРОЖЕНКО Л.В., доктор педагогічних наук, професор, міжнародний експерт 

Мультикультурного дослідницького центру Університету Хучжоу (Чжецзян, КНР) 

Кореляція життєвих цінностей та норм поведінки сучасних студентів в КНР  

 

СТРІЛЕЦЬ В.В., кандидат педагогічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і 
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природокористування України (м. Київ, Україна) 

Підготовка майбутніх бакалаврів філології до професійної ролі «менеджер перекладацьких 

проєктів»  

 

ТОМАШЕВСЬКА О.А., студентка ОС «Магістр» спеціальності 053  «Психологія», 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

МАРТИНЮК  І.А., кандидат психологічних наук, доцент, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Готовність до підприємницької діяльності в структурі лідерського потенціалу студентської 

молоді  

 

ШИРЯЄВА М.С., студентка 1 року навчання спеціальності «Психологія» гуманітарно-

педагогічного факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна)  

МАРТИНЮК  І.А., кандидат психологічних наук, доцент, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України  

(м. Київ, Україна)  

Емоційний інтелект як складова лідерського потенціалу студентської молоді 

 

 

Секція 4 «Проблема реалізації лідерського потенціалу шкільної молоді» 

 

Модератори: Омельченко Л. М., кандидат педагогічних наук, доцент 

                Костюк Д. А., кандидат педагогічних наук, доцент 

 
БАХАНСЬКА А.М., практичний психолог, науковий співробітник відділу інтелектуального 

розвитку обдарованої особистості Інституту обдарованої дитини НАПН України (м. Київ, 

Україна) 

Позитивне емоційне ставлення дитини до школи як умова успішної самореалізації  

 

ЄФІМОВА К.І., учениця 9-А класу Комунального закладу «Харківський науковий ліцей-

інтернат «Обдарованість» Харківської обласної ради (м. Харків, Україна)  

НЕРУШ Я.В., практичний психолог Комунального закладу «Харківський науковий ліцей-

інтернат «Обдарованість» Харківської обласної ради (м. Харків, Україна) 

Особливості емоційного інтелекту старшокласників з різним соціометричним статусом  

 

ЯКИМОВА І.О., кандидат психологічних наук, провідний науковий співробітник відділу 

інтелектуального розвитку обдарованої особистості  Інститут обдарованої дитини НАПНУ  

(м. Київ, Україна) 

Умови розвитку лідерського потенціалу обдарованих учнів у закладах спеціалізованої 

освіти наукового спрямування 

 

 

 

Секція 5 «Проблема реалізації лідерського потенціалу студентської молоді» 

 

Модератори: Ржевський Г. М., кандидат психологічних наук, доцент 

                                   Хижняк А. А., кандидат психологічних наук, старший викладач 



1

3 

 

 
Annael KEMAJOU, Studentin des 3.Studienjahres der Fachrichtung „Philologie. Deutsch und eine 

zweite Fremdsprache“) der Nationalen Universität für Lebens- und Umweltwissenschaften  

der Ukraine (Kiew), 

Svitlana AMELINA, Doktor der Pädagogischen Wissenschaften, Professorin,   Leiterin des Lehrstuhls 

für Fremdsprachen und Übersetzung der Nationalen Universität für Lebens- und Umweltwissenschaften  

der Ukraine (Kiew) 

Neologismen in der jugendsprache 

 

ДІДОРА М.І., кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології МАУП 

(м. Житомир, Україна)  

Проблема формування самостійності як важливої якості лідера  

 

ЗЕЛІНСЬКА Я.Ц., кандидат психологічних наук, доцент, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Напрями вдосконалення системи розвитку лідерських якостей у процесі професійної освіти 

студентів  

 

МАРТИНЮК І.А., кандидат психологічних наук, доцент, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)  

Векторна спрямованість лідерського потенціалу студентської молоді 

 

ОГІРКО О.В., доктор філософії, доцент, Львівський національний університет ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького (м. Львів, Україна) 

Духовно-моральні аспекти лідерства студентської молоді  

 

ОЛЕКСЮК В.Р., кандидат психологічних наук, доцент, Тернопільський національний 

педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна) 

Моральна самосвідомість як важлива передумова лідерських якостей студентів 

 

ПЕРІГ І.М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Тернопільського 

національного технічного університету ім. І. Пулюя (м. Тернопіль, Україна)   

Вербальна креативність – ознака професіоналізму майбутніх менеджерів  

 

ПОСИПАЙКО Є.А., магістрант, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна)  

МАРТИНЮК І.А., кандидат психологічних наук, доцент, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Емоційне вигорання як наслідок активності особистості  

 

ТЕСЛЮК В.В., магістрант спеціальності «Агроінженерія», Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)  

ТЕСЛЮК В.В., кандидат психологічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна)  

Підготовка лідера у ЗВО  

 

ХИЖНЯК А.А., кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Саморегуляція особистості  майбутніх практичних психологів  

 

ШМАРГУН В.М., доктор психологічних наук, професор, Національний університет біоресурсів 
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і природокористування України (м. Київ, Україна) 

ШМАРГУН Т.М., аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна)  

Зниження продуктивності діяльності: влив коронавірусу чи психологічна проблема? 

 

ЯШНИК С.В., доктор педагогічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, Україна) 

Формування управлінської культури майбутніх фахівців у системі освіти 

 

 

 
 

 


