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Секція 1 «Актуальні проблеми сучасної психології» 

 

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

                       Мамчур К., здобувач вищої освіти за спеціальністю 053 

«Психологія» 
 

ГОРДИНСЬКИЙ Г.О., студент 2 курсу спеціальності «Психологія» гуманітарно-

педагогічного факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна)  

Психологічна готовність населення України до володіння зброєю як науково-практична 

проблема 

Науковий керівник – МАРТИНЮК І.А., кандидат психологічних наук, доцент, Національний 

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

 

ГОРОВА А.Р., студентка 3 курсу спеціальності «Психологія» гуманітарно-педагогічного 

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

Україна)  
Медіапростір як можливість профілактики та психологічної допомоги при проявах self-harm серед 

сучасних підлітків 

Науковий керівник – АФАНАСЕНКО Л.А., кандидат психологічних наук, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

 

ГОРОВИЙ О.І., студент 3 курсу спеціальності «Психологія» гуманітарно-педагогічного 

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

Україна)  
Профілактика основних видів девіацій у підлітків 

Науковий керівник – АФАНАСЕНКО Л.А., кандидат психологічних наук, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

 

ДЄД М.Р., здобувачка  освіти І курсу за спеціальністю «Оператор програмного забезпечення», 

ордена «Знак Пошани» вищого  професійного училища №75(с. Олександрівка Дніпропетровської 

області)  

Інтернет-залежність – важлива та актуальна проблема сьогодення 

Науковий керівник – ДЕНИСЕНКО О.Г., практичний психолог, ордена «Знак Пошани»  вищого  

професійного училища №75 (с.Олександрівка, Дніпропетровської області) 

 

ІЛЬКІВ Л.А., студентка ОС «Магістр» спеціальності 053 «Психологія», Національний 

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

Особливості формування ґендерної ідентичності підлітків 

Науковий керівник – ТЕСЛЮК В.М., кандидат психологічних наук, доцент, Національний 

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

 

КОМАРЧУК М.О., студентка ОС «Магістр» спеціальності 053  «Психологія», Національний 

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

Особливості психологічного підбору персоналу в сфері інформаційних технологій  

Науковий керівник – РЖЕВСЬКИЙ Г.М., кандидат психологічних наук, доцент, Національний 

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

 

КОШЕЛЕВА А.О., студентка 4 курсу, cпеціальності «Психологія», Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 
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Профілактика і подолання синдрому «Професійного вигорання» педагогів 

Науковий керівник – АНДРОСОВИЧ К.А., кандидат психологічних наук, доцент, Національний 

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

 

КРАВЧЕНКО І.В., студентка 3 курсу спеціальності «Психологія», Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)  

Механізми міжособистісного сприймання і взаєморозуміння в процесі спілкування  
            Науковий керівник – АФАНАСЕНКО Л.А., кандидат психологічних наук, Національний 

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

 

ЛЕМЕНТАР К.М., студентка 3 курсу спеціальності «Психологія», Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

До проблеми агресивної поведінки підлітків  

Науковий керівник – АФАНАСЕНКО Л.А., кандидат психологічних наук, Національний 

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

 

ОМЕЛЬЧЕНКО С.С., студентка 1 курсу спеціальності «Професійна освіта», Національний 

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

Психологічна характеристика делінквентної поведінки підлітків  

Науковий керівник – АФАНАСЕНКО Л.А., кандидат психологічних наук, Національний 

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

 

СТОЛЕНКО М.В., студентка 3 курсу спеціальності «Психологія», Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Сімейний конфлікт як чинник особистісного розвитку підлітків 
Науковий керівник – АФАНАСЕНКО Л.А., кандидат психологічних наук, Національний 

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

 

ЧУМАЧЕНКО Д.О., студент 3 курсу спеціальності «Психологія», Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Феномен особистістної зрілості українських юнаків  

Науковий керівник – АФАНАСЕНКО Л.А., кандидат психологічних наук, Національний 

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

 

 

Секція 2 «Фундаментальні дослідження сучасної психології» 

 

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

                       Змага А., здобувач вищої освіти за спеціальністю 053 

«Психологія» 
 

АНДРІЯШ Я.В., студентка 3 курсу спеціальності «Психологія», Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Гендерні особливості становлення ідентичності в юнацькому віці  

Науковий керівник – МАРТИНЮК І.А., кандидат психологічних наук, доцент, Національний 

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

 

ЗАБУДСЬКИЙ А.О., студент 3 курсу спеціальності «Психологія», Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 
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Особистісні детермінанти переживання самотності в юнацькому віці  

Науковий керівник – МАРТИНЮК І.А., кандидат психологічних наук, доцент, Національний 

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

 

МУРЗА О.В., студентка 3 курсу спеціальності «Психологія», Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Гендерні особливості емоційного інтелекту в юнацькому віці  

Науковий керівник – МАРТИНЮК І.А., кандидат психологічних наук, доцент, Національний 

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

 

ПЕРЕНЕСЕНКО Т.П., студентка 4 курсу спеціальності «Психологія», Національний 

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

Саморегуляція у навчальній діяльності молодших школярів  

Науковий керівник – МАРТИНЮК І.А., кандидат психологічних наук, доцент, Національний 

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

 

СКОРИК Ю., магістр спеціальності «Екстремальна та кризова психологія», Київський 

університет імені Бориса Грінченка (м. Київ) 

Психологічний супровід подолання кризи втрати стосунків у юнацькому віці  

Науковий керівник – ВЛАСЕНКО І.А., канд. психол наук, доцент, Київський університет імені 

Бориса Грінченка (м. Київ) 

 

УЧАЄВА Д.М., студентка 3 курсу спеціальності «Психологія», Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Феномен смислу життя у дослідженнях зарубіжних психологів 

Науковий керівник – АФАНАСЕНКО Л.А., кандидат психологічних наук, Національний 

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

 

 

Секція 3 «Прикладні дослідження сучасної психології» 

 

Модератори: Теслюк В. М., кандидат психологічних наук, доцент  

                       Прохоренко Я., здобувач вищої освіти за спеціальністю 053 

«Психологія» 
 

БІЛОДІД А.А., студент 3 курсу спеціальності «Психологія», Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Стресостійкість майбутніх психологів з різним рівнем емпатійності  

Науковий керівник – МАРТИНЮК І.А., кандидат психологічних наук, доцент, Національний 

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

 

БРЕЯН А.В., студент 3 курсу спеціальності «Психологія», Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Психологічні особливості формування самоідентичності в юнацькому віці  

Науковий керівник – ОЛІЙНИК О.О., кандидат психологічних наук, доцент, Національний 

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

 

ВДОВЕНКО Р.В., студентка 2 курсу спеціальності «Психологія», Національний університет 
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біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Комунікативні установки як чинник ефективної взаємодії підлітків з однолітками  

Науковий керівник – ОМЕЛЬЧЕНКО Л.М., кандидат педагогічних наук, доцент, Національний 

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

 

ВОЛОЩУК А.Ю., студентка 1 курсу спеціальності «Агрономія» агробіологічного факультету, 

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

Психологічний вплив реклами на споживача  

Науковий керівник – КИЧКИРУК Т.В., кандидат філософських наук, доцент, Національний 

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

 

ДАНЬКО Т.В., студентка 4 курсу спеціальності «Психологія», Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Професійна етика ведучого тренінгових груп  

Науковий керівник – АНДРОСОВИЧ К.А., кандидат психологічних наук, доцент, Національний 

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

 

ДМИТРЕНКО А.О., студентка 4 курсу спеціальності «Психологія», Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 
Роль ведучого соціально-психологічного тренінгу  

Науковий керівник – АНДРОСОВИЧ К.А., кандидат психологічних наук, доцент, Національний 

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

 

КОЗЛЕНКО М.О., студентка 3 курсу спеціальності «Облік і оподаткування» економічного 

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

Україна) 

Дистанційне навчання для покоління z: психологічні аспекти  

Науковий керівник – РОЗГОН І.Ю., старший викладач кафедри англійської філології, 

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

 

КОЛЯДА А.М., студентка 2 курсу спеціальності «Психологія», Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Гендерні особливості стратегії взаємодії підлітка з іншими  

Науковий керівник – ОМЕЛЬЧЕНКО Л.М., кандидат педагогічних наук, доцент, Національний 

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

 

КОШЕЛЕВА А.О., студентка 4 курсу спеціальності «Психологія», Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Соціально-психологічні чинники інтелектуального розвитку дошкільнят  

Науковий керівник – МАРТИНЮК І.А., кандидат психологічних наук, доцент, Національний 

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

 

МАЙСТРЕНКО А.В., студентка 3 курсу спеціальності «Психологія», Національний 

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

Психологічні детермінанти антиципаційних здібностей майбутніх психологів 

Науковий керівник – МАРТИНЮК І.А., кандидат психологічних наук, доцент, Національний 

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

 

МАМЧУР К.О., студентка 4 курсу спеціальності «Психологія», Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Структура програми розвитку комунікативних навичок майбутніх психологів  
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Науковий керівник – АНДРОСОВИЧ К.А., кандидат психологічних наук, доцент, Національний 

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

 

МАСЬКО Є.Д., студентка 1 курсу спеціальності «технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» факультету тваринництва та водних біоресурсів, Національний 

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

 «Щоб не плакать, я сміялась»: до питання про психологічні аспекти усмішки у житті і 

творчості лесі українки  

Науковий керівник – ПУЗИРЕНКО Ярина Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

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

 

НИРКОВА А.Є., студентка 3 курсу спеціальності «Психологія», Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Особливості темпераменту як предиктори соціально-психологічної адаптації студентів-

першокурсників  

Науковий керівник – МАРТИНЮК І.А., кандидат психологічних наук, доцент, Національний 

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

 

ПАСКАЛЕНКО О.В., студентка ОС «Магістр» спеціальності 053 «Психологія», Національний 

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

Психолого-педагогічні умови розвитку комунікативної компетентності майбутніх 

викладачів  

Науковий керівник – ТЕСЛЮК В.М., кандидат психологічних наук, доцент, Національний 

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

 

ПРИДИБАЙЛО Н.Ю., студентка 3 курсу спеціальності «Психологія», Національний 

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

Критичне мислення як чинник ефективності професійної діяльності військовослужбовців  

Науковий керівник – ОЛІЙНИК О.О., кандидат психологічних наук, доцент, Національний 

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

 

РАДІЛОВА І.І., студентка 4 курсу спеціальності «Психологія», Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Переваги групового методу психологічної роботи  

Науковий керівник – АНДРОСОВИЧ К.А., кандидат психологічних наук, доцент, Національний 

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

 

РУДЧЕНКО К.П., студентка 2 курсу спеціальності «Психологія», Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Толерантність як професійно значуща риса психолога  

Науковий керівник – ОМЕЛЬЧЕНКО Л.М., кандидат педагогічних наук, доцент, Національний 

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

 

РУСАН А.Д., студентка 4 курсу спеціальності «Психологія», Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Особливості формування образу-я у дітей дошкільного віку  

Науковий керівник – ХИЖНЯК А.А., кандидат психологічних наук, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)  

 

САРАПІН О.М., студент 1 курсу спеціальності «Агрономія» агробіологічного факультету, 

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

Науковий керівник – КИЧКИРУК Т.В., кандидат філософських наук, доцент, Національний 

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

 

СТЕПАНЕНКО К.Ю., студентка 4 курсу спеціальності «Психологія», Національний 

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

Структура програми особистісного зростання людей зрілого віку  

Науковий керівник – АНДРОСОВИЧ К.А., кандидат психологічних наук, доцент, Національний 

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

 

ТЕПЛИЦЬКА А.В., студентка 4 курсу спеціальності «Психологія», Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Психологічні особливості шкільного булінгу  

Науковий керівник – ТЕСЛЮК В.М., кандидат психологічних наук, доцент, Національний 

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

 

ЯРОШЕНКО В.Р., студентка 3 курсу спеціальності «Психологія», Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Вплив соціального виховання на емоційний розвиток дошкільника 

Науковий керівник – ОЛІЙНИК О.О., кандидат психологічних наук, доцент, Національний 

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

 

 

Секція 4 «Кросскультурні дослідження сучасної психології» 

 

Модератори: Афанасенко Л. А., кандидат психологічних наук, доцент  

                       Чумаченко Д., здобувач вищої освіти за спеціальністю 053 

«Психологія» 
 

ГАБДРАХМАНОВА Д.Р., Студентка 3 курсу спеціальності «Філологія» гуманітарно-

педагогічного факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна) 

Рsychologiczne podstawy adekwatnego postrzegania osób o niekonwencjonalnej orientacji 

seksualnej 

Науковий керівник – ЗАХУЦЬКА О.В., PhD: доктор гуманітарних наук у галузі мовознавства, 

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

Україна) 

 

СЕРЕДА Д.О., студентка 2 курсу спеціальності «Філологія» гуманітарно-педагогічного 

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

Україна) 

Рomoc psychologiczna w czasach zdalnego nauczania 

Науковий керівник – ЗАХУЦЬКА О.В., PhD: доктор гуманітарних наук у галузі мовознавства, 

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

Україна) 

 

 

Секція 5 «Міждисциплінарні дослідження сучасної психології» 
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Модератори: Омельченко Л. М., кандидат психологічних наук, доцент 

                       Шуляк Я., здобувач вищої освіти за спеціальністю 053 

«Психологія» 
 

БАРЧУК Д.В., студент 2 курсу магістратури спеціальності «Психологія», Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини (м. Умань, Україна)  

Психологічні передумови задоволеності молодих військовослубовців службовою 

діяльністю  

Науковий керівник – ВАХОЦЬКА І.О., кандидат психологічних наук, доцент, Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини (м. Умань, Україна)  

 

ГАВРИЛЮК В.П., студентка ОС «Магістр» спеціальності 053  «Психологія», Національний 

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

Психологічні особливості адаптації студентів до закладів вищої освіти  

Науковий керівник – ЗЕЛІНСЬКА Я.Ц., кандидат психологічних наук, доцент, Національний 

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

 

ГУД А.О., студентка 2 курсу спеціальності «Філологія» гуманітарно-педагогічного 

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

Україна) 

Stosowanie ogólnych psychologiczno-dydaktycznych zasad w nauczaniu języków obcych  

Науковий керівник – ЗАХУЦЬКА О.В., PhD: доктор гуманітарних наук у галузі мовознавства, 

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

Україна) 

 

ДАНЬКО Т.В., студентка 4 курсу спеціальності «Психологія», Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Роль лідерства в менеджменті  

Науковий керівник – ЯШНИК С.В., доктор педагогічних наук, професор кафедри психології, 

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

 

ДОЧИНЕЦЬ О.В., студентка ОС «Магістр» спеціальності 053 «Психологія», Національний 

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

Етапи становлення теорії аутизму  

Науковий керівник – ТЕСЛЮК В.М., кандидат психологічних наук, доцент, Національний 

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

 

ІЛЬКІВ Л.А., студентка ОС «Магістр» спеціальності 053 «Психологія», Національний 

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

Психологічні чинники сумісності в подружніх парах  

Науковий керівник – ТЕСЛЮК В.М., кандидат психологічних наук, доцент, Національний 

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

 

КРИВЧУК В.М., студентка 3 курсу спеціальності «Філологія» гуманітарно-педагогічного 

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

Україна) 

Psychologiczne aspekty nauczania języków obcych  

Науковий керівник – ЗАХУЦЬКА О.В., PhD: доктор гуманітарних наук у галузі мовознавства, 

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

 

МУДРАК В., студентка 3 курсу факультету захисту рослин, біотехнологій та екології, 

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

Залежність стресу населення від екології  

Науковий керівник – КОСТЮК Д.А., кандидат педагогічних наук, доцент, Національний 

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

 

ПУНАК В., студентка групи зПС-31, факультет педагогіки та психології, Тернопільський 

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

Вибір професії як передумова ефективного навчання у виші  

Науковий керівник – ОЛЕКСЮК В.Р., кандидат психологічних наук, доцент, Тернопільський 

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

 

ШЕМОНАЄВА О.В., студентка ОС «Магістр» спеціальності 053 «Психологія», Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 
Психологічний аналіз харчових виборів 

Науковий керівник – ТЕСЛЮК В.М., кандидат психологічних наук, доцент, Національний 

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

 

 


