Регламент роботи конференції
12 травня
Реєстрація учасників конференції за адресою:
Маріуполь , проспект Будівельників, 129 а,
у приміщенні Маріупольського державного університету,
Економіко-правовий факультет, ауд. 210
12.00- 13.00
Відкриття конференції
13.00 - 13.30
Пленарне засідання
13.30 - 15.00
Кава-брейк
Буфет Економіко-правового факультету
15.00 - 15.30
Пленарне засідання
15.30 - 18.00
Дружня вечеря
19.00
13 травня
Факультет філології та масових комунікацій, ауд. 305
Організаційно-діяльнісна гра
«Проектування еколого-орієнтованого розвитку сучасного міста»
10.00 - 13.00
Підсумки роботи конференції
13.00 - 14.00
Екскурсія по історичним місцям Маріуполя
14.00 – 16.00
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12 травня
Відкриття конференції
Вітальні слова

Булатова Олена Валеріївна, перший проректор Маріупольского державного
університету, доктор економічних наук, професор, Маріуполь, Україна
Сухова Ксенія Костянтинівна, заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради, Маріуполь, Україна
Безчотнікова Світлана Володимирівна, декан факультету філології та
масових комунікацій, доктор філологічних наук, професор, Маріуполь, Україна
Швалб Юрій Михайлович, завідувач лабораторії екологічної психології
інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор психологічних
наук, професор, Київ, Україна
Гарнець Оксана Миколаївна, керівник Швейцарсько-Українського проекту
"Підтримка децентралізації в Україні" DESPRO, кандидат психологічних наук,
Київ, Україна
Данчева Ольга Вадимівна, голова Громадської організації «Товариство
незалежних експертів», Київ, Україна
Пленарне засідання
Екологічна психологія як невід’ємна складова управління
сучасним містом
Швалб Юрій Михайлович, завідувач лабораторії екологічної психології
інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор психологічних
наук, професор, Київ, Україна
Концепція управління віком
Адамська-Худзиньська Малгожата, завідувачка кафедри психології,
Краківський економічний університет , доктор хабілітований, професор, Краків,
Польща
Соціально-психологічні проблеми деекологізації сучасного
соціального середовища
Гарькавець Сергій Олексійович , Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля, доктор психологічних наук, професор, Сєверодонецьк,
Україна
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Перспективи формування екологічного мислення студентів вищих
навчальних закладів
Гоблик Володимир Васильович, перший проректор Мукачівського державного
університету, доктор економічних наук, професор, Мукачеве, Україна
Екологічність діяльності сучасного учителя: проблеми й перспективи
Горбань Галина Олександрівна, завідувач кафедри педагогіки та практичної
психології, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти, доктор психологічних наук, доцент, Дніпро, Україна
Специфіка організації освітнього простору у приватному виші
Євдокимова Наталя Олексіївна, завідувач кафедри психології, ДВНЗ
«Ужгородський національний університет», доктор психологічних наук,
професор, Ужгород, Україна
Суб’єктивний зв’язок з природою як ресурс психологічного благополуччя
особистості в умовах глобальних екологічних змін
Кряж Ірина Володимирівна, завідувач кафедри прикладної психології,
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, доктор психологічних
наук, доцент, Харків, Україна
Зелена соціальна робота як поєднання екологічної психології та
соціальної роботи
Льовочкіна Антоніна Михайлівна, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, доктор психологічних наук, доцент, Київ, Україна
Психологічні чинники екологічності сімейної системи
Максимова Наталія Юріївна, факультет психології, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка, доктор психологічних наук, професор,
Київ, Україна
Екологічна відповідальність як детермінанта розвитку сучасної
особистості
Паламарчук Ольга Миколаївна, завідувач кафедри психології, Вінницький
державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, доктор
психологічних наук, доцент, Вінниця, Україна
Сучасні біотерористичні і кібертерористичні загрози
Помикала Марта, Політехніка Жешовська іІгнацего Лукашевича, доктор
юридичних наук, професор Жешув, Польща
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Моделі взаємодії аномального явища та суспільства в їх історичному
розвитку: екопсихологічні виміри розвитку
Поповіч Олена Вікторівна, професор кафедри практичної психології,
Маріупольський державний університет, доктор філософських наук, професор,
Маріуполь, Україна
Жизнеспособность человека: экопсихологический подход к изучению
Сараева Надежда Михайловна, профессор кафедры теоретической и
прикладной психологии, Забайкальский государственный университет, доктор
психологических наук, доцент, Чита, Россия
Суханов Алексей Анатольевич, доцент кафедры теоретической и прикладной
психологии, Забайкальский государственный университет, кандидат
психологических наук, доцент, Чита, Россия
Екологізація освітнього простору у контексті інклюзивного навчання
Скок Алла Георгіївна, декан психолого-педагогічного факультету,
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка,
кандидат психол. наук, доцент, Чернігів, Україна
Соціальна нерівність в Польщі в контексті демографічної кризи
Ткач Анатолій, Політехніка Жешовська іІгнацего Лукашевича, доктор
економічних наук, професор, м.Жешув, Польща
Психосоціальна модель конфліктів в організаціях
Ткач Тамара Володимирівна, Політехніка Жешовська іІгнацего Лукашевича,
доктор психологічних наук, професор, м.Жешув, Польща
Проблема формування екологічної культури майбутніх фахівців туризму
Щербан Тетяна Дмитрівна, ректор Мукачівського державного університету,
доктор психологічних наук, професор, Мукачеве, Україна
Структурні компоненти переживання щастя як умови організації
життєвого простору особистості
Варава Людмила Анатоліївна, завідувач кафедри психології, Маріупольський
державний університет, кандидат психологічних наук, Маріуполь, Україна
Життєдіяльність особистості і проблема її екологізації в умовах
сучасного міста
Вернік Олексій Леонідович, Інститут психології імені Г.С.КостюкаНАПН
України, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, Київ,
Україна
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Зовнішньосередовищні чинники психологічного емпауерменту
громадських організацій України та США: порівняльний аналіз
Волеваха Сергій Вікторович, практичний психолог, кандидат психологічних
наук, доцент, Чернігів, Україна
Соціально-психологічна структура простору міських спільнот
Люта Леся Петрівна, в.о.зав. кафедри соціальної роботи факультету
психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
кандидат соціологічних наук, доцент, Київ, Україна
Організцація публічного простору як чинник адаптації людини
в міському середовищі
Рудоміно-Дусятська Олена Володимирівна, Інститут психології імені
Г.С.КостюкаНАПН України, кандидат психологічних наук, доцент, Київ,
Україна
Oсобливості ментальної карти управлінця як фактор ефективної
професійної діяльності
Тищенко Лілія Валеріївна, Маріупольский державний університет, кандидат
психологічних наук, доцент, Маріуполь, Україна
Екологічна свідомість в особистісно-детермінованих мотиваціях на
взаємодію з природою
Шлімакова Ірина Іванівна, в.о. завідувача кафедри екологічної психології та
психічного здоров’я, Чернігівський національний педагогічний університет
імені Т.Г. Шевченка, кандидат психол. наук, доцент, Чернігів, Україна
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13травня
Організаційно-діяльнісна гра
«Проектування еколого-орієнтованого розвитку сучасного міста»
Ведучий: Швалб Юрій Михайлович, завідувач лабораторії екологічної
психології інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,
доктор психологічних наук, професор, Київ, Україна
Учасники від Маріупольської міської ради:
Добровольська Світлана Вікторівна, директор департаменту освіти,
Гриньова Оксана Павлівна, директор науково-методичного центру
департаменту освіти,
Кузьмук Роман Андрійович, начальник відділу міжнародного співробітництва
та інвестицій департаменту економіки та структурних реформ,
Паціва Валентина Іванівна, головний спеціаліст відділу міжнародного
співробітництва та інвестицій департаменту економіки та структурних реформ,
Данилков Сергій Олександрович, начальник управління охорони здоров’я,
Щербакова Вікторія Георгіївна, головний лікар «Міського центру здоров'я»,
Голубков Сергій Петрович, заступник начальника управління соціального
захисту населення Центрального району,
Астаніна Надія Миколаївна, директор Маріупольського міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
Чудаєва Наталія В’ячеславівна, директор Кальміуського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
Грінько Оксана Олександрівна, директор департаменту культурногромадського розвитку,
Давва Вікторія Вікторівна, начальник відділу розвитку громадського
простору департаменту культурно-громадського розвитку
Напрямок 1.

Особистість в умовах трансформації природного і
соціального середовища

Модератор: Вернік Олексій Леонідович, кандидат психологічних наук,
старший науковий співробітник, Інститут психології імені Г.С.Костюка
НАПН, Київ, Україна
Розвиток дитячої психології в сучасній психологічній парадигмі
Балецька Людмила Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент,
Мукачівський державний університет, Мукачеве, Україна,
Калитич Оксана Іванівна, доцент, Мукачівський державний університет, Мукачеве,
Україна
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Психологічні особливості освоєння дітьми громадського простору міста
Вовчик-Блакитна Олена Олександрівна, кандидат психологічних наук, старший
науковий співробітник, провідний н.с, Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН
України, Київ, Україна
Розбалансований психоемоційний мікроклімат як чинник емоційного
виснаження і вигорання
Брецко Ірина Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент, Мукачівський
державний університет, Мукачеве, Україна
Психологічна реабілітація особистості у кризових життєвих обставинах
Буковська Ольга Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент,
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, Чернігів,
Україна
Динаміка розвитку екологічної свідомості у підлітковому віці
Варга Вікторія Степанівна, кандидат психологічних наук, доцент, Мукачівський
державний університет, Мукачеве, Україна
Вивчення компонентів етнічної ідентичності
Гірченко Олена Леонідівна, кандидат психологічних наук, доцент, Чернігівський
національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, Чернігів, Україна
Соціально-психологічні проблеми людей похилого віку в Україні
Горецька Олена Віталіївна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач
кафедри психології, Бердянський державний педагогічний університет, Бердянськ,
Україна
Екологізація професійного простору сучасних фахівців інтелектуальної праці
Гуменюк Галина Вадимівна, кандидат психологічних наук, доцент, старший
науковий співробітник, Інститут психології іГ.С. Костюка НАПН України, Київ,
Україна
Екологія психологічного здоров’я підростаючого покоління в умовах урбанізації
Кашкарьова Людмила Ромуальдівна, кандидат психологічних наук, доцент,
Бердянський державний педагогічний університет, Бердянськ, Україна
Концептуальні засади програми розвитку конструктивних стратегій
опанувальної поведінки
Корнієнко Іннокентій Oлексійович, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач
кафедри психології, Мукачівський державний університет, Мукачеве, Україна
Психологічні аспекти стресостійкості вчителя в умовах сучасної міської школи
Малихіна Тетяна Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент, Бердянський
державний педагогічний університет, м.Бердянськ, Україна
Психологічний зміст поняття "якість життя"
Черезова Ірина Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент, Бердянський
державний педагогічний університет, Бердянськ, Україна
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Шляхи удосконалення професійної підготовки вчителя до виховної діяльності
Щербакова Надія Миколаївна, кандидат пед. наук, доцент, Бердянський державний
педагогічний університет, Бердянськ, Україна
Акцептор результатів діяльності при формуванні еконормативної поведінки
Мунасипова-Мотяш Ірина Анатоліївна, кандидат біологічних наук, доцент,
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, Чернігів,
Україна
До проблеми формування екологічної свідомості старших школярів
Волченко Лариса Петрівна, кандидат психологічних наук, директор середньої
загальноосвітня школи І-ІІІ ступенів № 6 Сєвєродонецька Луганської області,
Сєвєродонецьк, Україна
Нейропсихологические показатели состояния психических функций
молодежного населения региона экологического и социального неблагополучия
(на примере студентов Забайкальского края)
Галиакберова Ирина Леонидовна, кандидат психологических наук, доцент,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Забайкальский государственный университет»., Чита, Россия
Діалог між людьми як умова екологізації сучасного соціального середовища
Гурлєва Тетяна Степанівна, кандидат психологічних наук, старший науковий
співробітник, Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Київ, Україна
Роль вольових процесів у формуванні особистості
Кирпенко Тетяна Михайлівна, кандидат психологічних наук, молодший науковий
співробітник, Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Київ, Україна
Екологічність музичного простору як чинник формування особистості
Максимов Микола Володимирович, кандидат психологічних наук, доцент, Київський
національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Особливості життєстійкості студентської молоді в контексті суспільних процесів
сьогодення
Панченко Вікторія Олександрівна, кандидат психологічних наук, старший викладач,
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, Чернігів,
Україна
Деякі аспекти соціальної нерівності й технічного прогресу
Плишка Тадеуш , PHD, Жешушовський університет, Жешув, Республіка Польща
Організація життєдіяльності дитини в умовах дошкільного
навчального закладу нового типу
Березіна Ольга Олексіївна, старший викладач, Маріупольський державний
університет, Маріуполь, Україна
Значення переживання близкості до природи для психологічного
благополуччя особистості
Гранкина-Сазонова Наталья Валеріївна, аспірантка, Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна
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Суб’єктивне благополуччя міської студентської молоді
Богдан Марина Сергіївна, старший лаборант, Бердянський державний педагогічний
університет, Бердянськ, Україна
Особистість молодої матері в умовах трансформації часового простору
Бородавкіна Поліна Анатоліївна, студентка магістратури, Чернігівський
національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, Чернігів,Україна
Особливості екологічного світогляду сучасної молоді
Волеваха Дарина Сергіївна, студентка магістратури, Чернігівський національний
педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, Чернігів, Україна
Психологічне благополуччя у зв'язку з різними аспектами осмислення життя
Дубініна Діана Емілівна, викладач, Чернігівський національний педагогічний
університет імені Т.Г.Шевченка, Чернігів, Україна
Організація життєвого простору жінок-військовослужбовців у сучасній
українській армії
Єрмакова Олена Євгенівна, магістр першого року навчання, МДУ, Маріуполь,
Україна
Особливості уявлень сучасного підлітка щодо образу життя
Кірєєва Світлана Миколаївна, асистент, Маріупольський державний університет,
Маріуполь,Україна
Стресогенні фактори міського середовища
Колпакчи Олена Сергіївна, старший викладач, Бердянський державний педагогічний
університет, Бердянськ, Україна
Особливості розгляду життя, як наукової категорії в сучасній психології
Куберська Дар'я Павлівна, магістр психології 1 курсу навчання, Маріупольський
державний університет, Маріуполь, Україна
Розлучення як фактор змін "Я-образу" у жінок
Кулікова Анастасія Олександрівна, асистент, Маріупольський державний
університет, Маріуполь, Україна
Урбаністичні аспекти формування самоповаги у сучасної студентської молоді
Малихіна Ольга Андрїівна, аспірантка, Бердянський державний педагогічний
університет, м.Бердянськ, Україна
Психологічні аспекти адаптації особистості до стрімких змін соціального
середовища
Матвієнко Оксана Володимирівна, науковий співробітник, Інститут психології
НАПН України, Київ, Україна
Жизнестойкость юношеского населения в условиях экологического
неблагополучия
Мысникова Эльвина Александровна, старший преподаватель, Забайкальский
государственный университет, Чита, Россия
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Психологическая компетентность специалистов социономических профессий
Овчинникова Анастасия , аспирант, Институт психологии имени Г.С.Костюка
НАПН Украины, Харьков, Украина
Трансформація навчальних цілей старшокласників під впливом інформаційних
факторів соціального середовища
Опанасенко Людмила Анатоліївна, викладач, Миколаївський національний
університет імені В.О. Сухомлинського, Миколаїв, Україна
Особливості психосемантичної структури життєвого досвіду
Павленко Оксана Володимирівна, асистент, Маріупольський державний університет,
Маріуполь, Україна
Взаимосвязь идеологии либерализма и консерватизма с важностью заботы
об окружающей среде – эмпирическая верификация на примере Украины,
Польши и Швейцарии
Паниотова Дарья Дмитриевна, аспирантка, Университет иАдама Мицкевича в
Познани, Республика Польша
Роль міжособистісних стосунків у формуванні самовизначення в
підлітковому віці
Савченко Анастасія Владиславівна, магістр І року навчання, Маріупольський
Державний Університет, Маріуполь,Україна
Геронтологічні аспекти розвитку особистості
Штих Ірина Ігорівна, Мукачівський державний університет, Мукачеве, Україна

Напрямок 2.

Освітній простір як умова екологізації міста

Модератор: Льовочкіна Антоніна Михайлівна, доцент кафедри соціальної
роботи КНУ імені Тараса Шевченка, доктор психологічних наук, Київ,
Україна
Концептуальна модель розвивального потенціалу освітнього середовища ВНЗ
Габа Ірина Миколаївна, асистент, Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського, Вінниця, Україна
Особливості психологічного супроводу освітнього процесу в сучасних умовах
змін в українському освітньому просторі.
Стуліка Олена Борисівна, кандидат психологічних наук, доцент, Маріупольський
державний університет, Маріуполь, Україна
Особливості психологізації навчально-виховного процесу в сучасній школі
Мойсеєнко Раїса Миколаївна, кандидат пед. наук, доцент, Маріупольський
державний університет, Маріуполь, Україна
Психологічні аспекти формування екологічної свідомості особистості
Барчі Беата Василівна, кандидат психологічних наук, старший викладач,
Мукачівський державний університет, Мукачеве, Україна
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Асертивність в контексті розвитку сучасних старшокласників
Марценюк Марина Олексіївна, кандидат психологічних наук, доцент, Мукачівський
державний університет, Мукачеве, Україна
Порівняльна характеристика вітчизняних і зарубіжних виховних систем у
формуванні екологічної культури молоді
Алмашій Іван Іванович, старший викладач кафедри психології, Мукачівський
державний університет, Мукачеве, Україна
Психологічні особливості використання різних стилів педагогічної взаємодії
учасників освітнього процесу
Бицуля Олена Сергіївна, магістр першого року навчання, Маріупольський державний
університет, Маріуполь,Україна
Особливості професійного самовизначення випускників різного рівня
навчальної успішності
Воронова Ольга Юріївна, Мукачівський державний університет, Мукачеве, Україна
Ямчук Таїсія Юріївна, Мукачівський державний університет, Мукачеве, Україна
Психологічне здоров'я вчителя як запорука ефективності освітнього процесу
Коренєва Ірина Вікторівна, магістр 1 року навчання, Маріупольський державний
Університет, Маріуполь, Україна
Особливості соціалізації ліворукої дитини
Омельченко Юлія Сергіївна, магістр 1 року навчання, Маріупольський державний
університет, Маріуполь, Україна
Трансформація уявлень щодо ідеального вчителя у школярів із зони АТО
Ревякіна Оксана Іванівна,
студентка, Маріупольський державний університет, Маріуполь,Україна
Напрямок 3.

Психологічні практики у забезпеченні життєдіяльності
і розвитку сучасного міста

Модератор: Вовчик-Блакитна Олеся Олександрівна, кандидат
психологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту психології
імені Г.С.Костюка, Київ, Україна
Психологія ставлення до права - фіксовані установки на юридичну практику
сучасності
Борець Юлія Василівна, кандидат психол. наук, доцент, Академія Державної
пенітенціарної служби, Чернігів, Україна
Зовнішньосередовищні чинники психологічного емпауерменту громадських
організацій України та США: порівняльний аналіз
Волеваха Сергій Вікторович, кандидат психол. наук, доцент, практичний психолог,
Український науково-дослідний інститут комп'ютерних технологій, Чернігів, Україна
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Корпоративна культура як чинник конкурентоздатності організації
Волеваха Ірина Борисівна, кандидат психол. наук, доцент, Чернігівський
національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, Чернігів, Україна
Етнічні стереотипи студентів ВНЗ
Комар Тетяна Олександрівна,кандидат психол. наук, доцент, Вінницький
державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця,
Україна
Розвиток міського середовища через призму профілактики віктимологічних
чинників правопорушень
Лановенко Ігор Ігорович, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
доцент, Академія праці, соціальних відносин і туризму, Київ, Україна
Особливості правосвідомості міської та сільської молоді
Панченко Тамара Степанівна, старший викладач, заст. декана, Чернігівський
національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, Чернігів, Україна
Соціальна анімація: можливості змін суспільної буденної свідомості
Романова Віра Сергіївна, кандидат психол. наук, викладач, Київський національний
університет імен Тараса Шевченко, Київ, Україна
Проблема булінгу в освітньому середовищі міської школи
Фролова Ольга Василівна, кандидат психол. наук, доцент, Бердянський державний
педагогічний університет, Бердянськ, Україна
Особливості соціальної ідентичності молоді з обмеженнями життєдіяльності
Чухрій Інна Володимирівна, кандидат психол. наук, доцент, Вінницький держаний
педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця, Україна
Соціальна екслюзія осіб похилого віку у сучасному міському середовищі
Генералова Олена Михайлівна, старший викладач, Маріупольський державний
університет, Маріуполь,Україна
Психологічні механізми становлення моделей розумного споживання
молоді в інтересах сталого розвитку міста
Шестопалова Олена Петрівна, кандидат психол. наук, доцент кафедри практичної
психології, Криворізький державний педагогічний університет, Кривий-Ріг,Україна
Життєва стратегія особистості як спосіб організації життєвого простору в умовах
невизначеності
Гончаренко Юлія Вікторівна, асистент, Вінницький державний педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця, Україна
Сімейні міфи як чинник організації життєдіяльності підлітка
Колебіденко Марина Ігорівна, студент магістратури, Маріупольський державний
університет, Маріуполь, Україна
Особливості уявлень сучасної молоді щодо здорового способу життя
Іванова Віра Русланівна, практичний психолог, Маріуполь, Україна
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