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Організаційний комітет конференції
Голова оргкомітету – Максименко Сергій Дмитрович, директор Інституту
психології імені Г.С.Костюка НАПН України, дійсний член (академік) НАПН
України, доктор психологічних наук, професор
Співголова оргкомітету – Швалб Юрій Михайлович, завідувач лабораторії
екологічної психології інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,
професор кафедри соціальної роботи факультету психології Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, доктор психологічних наук,
професор
Члени оргкомітету:
Чепелєва Наталія Василівна, заступник директора з наукової роботи Інституту
психології імені Г.С. Костюка НАПН України, академік НАПН, доктор психологічних
наук, професор, Київ

Берідзе Кєтєван, координатор психологічної клініки Батумського державного
університету імені Шота Руставелі, академічний доктор психології,
асоційований професор, Батумі, Грузія
Люта Леся Петрівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
завідувачка кафедри соціальної роботи факультету психології, кандидат
соціологічних наук, доцент, Київ
Вернік Олексій Леонідович, Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України,
кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, Київ

Секретарі оргкомітету:
Павленко Оксана Володимирівна, науковий співробітник,
Інститут психології НАПН України, кандидат психологічних наук, Київ
Дячок Ольга Володимирівна, науковий співробітник, Інститут психології НАПН України,
кандидат психологічних наук, Київ
ел. пошта:
сайт:

ecopsylabkiev@gmail.com
www.ecopsy.com.ua
www.psychology-naes-ua.institute

Регламент роботи конференції
13 травня
(он-лайн)
Реєстрація учасників конференції
10.40- 11.00
Відкриття конференції
вітальні слова від організаторів
11.00 - 11.15
Пленарне засідання
11.15 - 13.00
Перерва
13.00 - 13.20
Продовження пленарного засідання
13.20 - 14.30
Підсумки роботи конференції
14.30 – 15.00

МОВИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
українська, англійська, мови ЄС
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13 травня
Відкриття конференції
Вітальні слова
- від Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України;
Максименко Сергій Дмитрович, директор Інституту психології імені
Г.С.Костюка НАПН України, дійсний член (академік) НАПН України,
доктор психологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки
України, академік-секретар відділення психології, вікової фізіології та
дефектології НАПН України, дійсний член Міжнародної ради
психологів (США), іноземний член Російської академії освіти (РАО),
дійсний член Європейської академії природничих наук
(ФРН. Ганновер), голова Товариства психологів України
Швалб Юрій Михайлович, завідувач лабораторії екологічної
психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,
професор кафедри соціальної роботи факультету психології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
доктор психологічних наук, професор
- від Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Люта Леся Петрівна, Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, завідувачка кафедри соціальної роботи
факультету психології, кандидат соціологічних наук, доцент
- від громадської організації «Товариство незалежних експертів»:
Данчева Ольга Вадимівна, голова громадської організації
«Товариство незалежних експертів», кандидат психологічних наук
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Доповіді
Ю. М. Швалб,
доктор психол. наук, професор,завідувач лабораторії екологічної психології,
Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Київ, Україна
Досвід подолання як ствердження особистості
Н. В. Бутенко,
Доктор філослфії з галузі соціальної роботи, Асистент кафедри соціальної
роботи, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ,
Україна
Напрямки реалізації мобільної соціальної роботи в умовах війни
Л. А. Варава,
кандидат психол. наук, доцент, Маріупольський державний університет,
Київ, Україна
До питання суб’єктивної оцінки жадібності в ситуації життєвої
невизначеності
О. Л. Вернік,
кандидат психол. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий
співробітник, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України,
Київ, Україна
Психологічна готовність до прийняття рішення в умовах гуманітарної
кризи
О. Г. Денисенко,
професор, викладач, Ордена "Знак Пошани" вище професійне училище №75,
смт. Покровське, Дніпропетровської області, Україна
Стратегії життєдіяльності в умовах ситуаційної невизначеності
Л. В. Дзюбко,
кандидат психол. наук, старший науковий співробітник, лабораторія психології
навчання ім. І.О. Синиці, Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН
України, Київ, Україна
Особливості взаємодії суб'єктів освітнього простору в умовах
середовищної невизначеності
С. В. Дідковський,
Методолог, Товариство незалежних експертів , Київ, Україна
Поняття самовизначення в умовах невизначеності
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М. Т. Дригус,
кандидат психол. наук, старший науковий співробітник лабораторії психології
особистості імені П. Р. Чамати, Інститут психології імені Г.С. Костюка
НАПН України, Київ, Україна
Стратегії розвитку самоефективності у сучасних умовах життєдіяльності
О. В. Дрозд,
кандидат пед. наук, Доцент кафедри прикладної психології, Чорноморський
національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, Україна
Психологічні особливості розвитку гіперактивних дітей в умовах закладу
освіти
В. О. Єкімов,
Практикующий Психолог , Не состою в организациях , Харків, Україна
Страх человека оказаться психически не здоровым.
О. В. Завгородня,
доктор психол. наук, старший науковий співробітник,провідний науковий
співробітник, Інститут психології імені Г.С. Костюка, Київ, Україна
Інформаційно-психологічна підтримка громадян в умовах невизначеності
Н. Зернова,
методист вищої категорії відділу наукової роботи, ДЗВО "Університет
менеджменту освіти" НАПН України, Київ, Україна
Критичне мислення та імплікативна модель вибору особистості в ситуації
середовищної невизначеності
Л. А. Інжиєвська,
кандидат психол. наук, доцент, доцент кафедри психології та особистісного
розвитку, ДЗВО «УМО», Київ, Україна
Розвиток резільєнтності в умовах середовищеої невизначеності
Т. М. Кирпенко,
кандидат психол. наук, старший науковий співробітник, Інститут психології
імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ, Україна
Невизначеність та способи боротьби з нею
О. М. Корніяка,
доктор психол. наук, професор, головний науковий співробітник, лабораторія
вікової психофізіології, Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України,
Київ, Україна
Життєстійкість особистості в стресогенних умовах життєдіяльності
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Кряж І.В.,
Доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри прикладної психології,
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна
Павленко Г.В.,
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна
Активація почуття когерентності як особистісного ресурсу в умовах
середовищної невизначеності
О. Лейнунська,
Практичний психолог, приватна практика, Тель-Авів, Ізраїль
Проект «відкриті обійми» як комплексна допомога психологам, дітям та
сім'ям в Україні
Т. М. Лисянська,
кандидат психол. наук, професор, професор кафедри психології,
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна
Розвиток мисленнєвої самоефективності студентів у сучасному освітньому
просторі
А. М. Льовочкіна,
доктор психол. наук, доцент, професор кафедри соціальної роботи,
КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Трансформація освітнього середовища у закладах вищої освіти України в
умовах війни
Л. П. Люта,
кандидат соціологічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальноі роботи,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Соціальні мережі як ресурс подолання ситуаційної та середовищноі
невизначеності
Т. І. Мельничук,
кандидат психол. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий
співробітник, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України,
Київ, Украіна
Методи психологічної допомоги дітям із травмівним досвідом
Н. І. Мусіяка,
кандидат психол. наук, старший науковий співробітник, докторант,
Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ, Україна
Система особистісної детермінації учіння у сучасному освітньому просторі
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Л. А. Опанасенко,
кандидат психол. наук, в.о. завідувача кафедри прикладної психології,
Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв,
Україна
Висвітлення соціально-чутливих тем психологами у соціальних мережах в
період війни: етичні питання
О. М. Паламарчук,
доктор психол. наук, професор,завідувач кафедри психології та соціальної
роботи, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського, Вінниця, Україна
Соціально-психологічні особливості проектування шкільного освітнього
середовища в умовах пандемії
Д. Д. Отич,
кандидат психол. наук, доцент, НПУ імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна,
І. С. Чабан,
магістрантка, НПУ імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна
Особливості взаємозв’язку суб’єктивного благополуччя та толерантності
до невизначеності у дорослих
О. В. Павленко,
кандидат психол. наук, науковий співробітник лабораторії екологічноі
психологіі, Інститут психологіі імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ,
Україна
Емоційні стани як фактор прийняття рішень особистістю в умовах
середовищної невизначеності
О. Павлова,
магістрантка кафедри прикладної психології, Чорноморський національний
університет імені Петра Могили, Миколаїв, Україна
Етичні проблеми у роботі з «психосоматичними сім’ями
О. В. Партенадзе,
практичний психолог, Психологічний центр, м. Батумі, Грузія
Особливості діяльності психологічної служби зво в умовах невизначеності
І. В. Петренко,
кандидат психол. наук, старший науковий співробітник лабораторії психології
спілкування, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України,
Київ, Україна
Особливості взаємодії суб'єктів громадської думки в умовах середовищної
невизначеності
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В. В. Пітулей,
кандидат психол. наук, доцент, доцент кафедри психіатрії, наркології та
медичної психології, Івано-Франківський національний медичний університет,
Івано-Франківськ, Україна
Шляхи подолання стану невизначеності особистості під час війни
Н. В. Пророк,
доктор психол. наук, старший науковий співробітник,завідувачка лабораторії
психодіагностики та науково-психологічної інформації, Інститут психології
імені Г.С.Костюка НАПН України, Сторожинець , Україна
Ідентифікація особистості в умовах середовищної невизначеності
В. С. Романова,
кандидат психол. наук, директор з пресоналу, ТОВ "METHOD4U", Київ,
Україна
Особливості організації та здіснення психологічної допомоги в умовах
невизначеності: проблеми та можливості
І. Г. Саранча,
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи,
Вінницький державний педагогічний університет, Вінниця, Україна
Мотиватори у роботі викладача в сучасних реаліях вищої освіти
Л. Е. Сокольська,
експерт з навчання персоналу, ПрАТ «ВФ Україна», Харків, Україна
Стратегії розвитку особистісної ефективності діяльності персоналу у
сучасних середовищних умовах
І. М. Фалькова,
науковий кореспондент, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН
України, Харків, Україна
Танцювально-рухова терапія як детермінанта екологічної життєдіяльності
особистості
Л. Шатирко,
старший науковий співробітник,старший науковий співробітник, Інститут
психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ, Україна
Психологічні проблеми онлайн-навчання: ризики та обмеження
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А. Ю. Швалб,
Викладач кафедри психології діяльності в особливих умовах НУЦЗУ, Київ,
Україна
Параметричний підхід до розвитку показників життєстійкості в умовах
затяжної кризи та невизначеності
І. В. Яворська-Вєтрова,
кандидат психол. наук, старший науковий співробітник лабораторії психології
особистості імені П.Р. Чамати, Інститут психології імені Г.С. Костюка
НАПН України, Київ, Україна
До проблеми становлення особистісної зрілості в умовах середовищної
невизначеності
С. П. Яланська,
доктор психол. наук, професор, завідувачка кафедри психології та педагогіки,
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»,
Полтава, Україна
Стратегії розвитку творчої компетентності студентів у сучасному
освітньому просторі
С. Г. Яновська,
кандидат психол. наук, доцент кафедри прикладної психології, Харківський
національний університет імені В.Н.Каразіна, Івано-Франківськ, Українна
До питання суб’єктивної оцінки жадібності в ситуації
життєвої невизначеності
Н. П. Шайда
кандидат психол. наук, доцент кафедри загальної психології, ДВНЗ
«Донбаський державний педагогічний університет», Слов’янськ, Україна
В. В. Мухіна
старший викладач кафедри загальної психології, ДВНЗ «Донбаський
державний педагогічний університет», Слов’янськ, Україна
Є. С. Рухленко
магістрантка, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»,
Слов’янськ, Україна
Ознаки катастрофи особистісного життя сьогодення
В. В. Бучма,
кандидат психол. наук, старший науковий співробітник, лабораторія психології
навчання ім. І.О. Синиці, Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН
України, Київ, Україна
До проблеми ефективної міжособистісної взаємодії у сучасному
освітньому просторі
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О. В. Дячок,
кандидат психол. наук, молодший науковий співробітник, Інститут психології
імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ, Україна
Застосування принципу екологічності в умовах невизначеності середовища
О. М. Мушегов,
науковий кореспондент, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН
України, Полтава, Україна
Тенденції становлення самоефективності педагогічних працівників
освітніх організацій у сучасному освітньому просторі
А. О. Гладких,
студентка, магістрантка кафедри прикладної психології,
Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв,
Україна
Феномен співзалежності в практиці роботи сімейного психолога
О. О. Іванець,
студентка, магістрантка кафедри прикладної психології,
Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв,
Україна
Психологічний супровід постраждалих від домашнього насильства у
воєнний період
К. Л. Майгур,
студентка, магістрантка кафедри прикладної психології,
Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв,
Україна
Робота психолога з вагітними жінками в умовах середовищної
невизначеності
О. О. Татаренко,
студентка, магістрантка кафедри прикладної психології, Чорноморський
національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, Україна
Психологічний супровід сімей, які виховують дітей з особливостями
розвитку в умовах середовищної невизначеності
Д. Шпак,
студент, магістрант кафедри прикладної психології, Чорноморський
національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, Україна
Етичні аспекти психологічного консультування матерів, які виховують
дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, в умовах середовищної
невизначеності
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