
План Звітно-наукової конференції «Освіта і наука 2019» 

Навчально-наукового Центру вечірнього навчання 

Факультету менеджменту освіти та науки 

16 квітня 2018 року 

Засідання секції «Психолого-педагогічна», 18:15 ауд. 418 центрального корпусу 

      Бондаренко  Віта Олександрівна доповідь  «Психологічна характеристика  

толерантності  учителя», науковий керівник: кандидат психологічних  наук, 

доцент Зінченко А. В. 

      Гладка Вікторія  Петрівна доповідь «Психологічні особливості шкільної 

тривожності молодших та старших підлітків»,  науковий керівник: кандидат 

психологічних  наук, доцент Зінченко А. В. 

     Зайцева Поліна Іванівна доповідь «Психологічні аспекти харчової 

залежності», науковий керівник: кандидат психологічних  наук, професор 

Долинська Л. В. 

     Капустина Юлія Анатоліївна доповідь «Проблема задоволеності шлюбом 

жінок з проблемами реалізації репродуктивного потенціалу», науковий керівник: 

кандидат психологічних  наук, професор Ширяєва Л. М. 

     Купіна Дар’я Геннадіївна  доповідь «Характеристика рис  емпатійної 

особистості та її прояви», науковий керівник: кандидат психологічних  наук, 

доцент Воронюк І. В. 

     Марченко Карина Олександрівна доповідь «Особливості професійного 

вибору сучасних старшокласників», науковий керівник: кандидат психологічних  

наук, професор Ширяєва Л. М. 

     Моцна Тетяна Михайлівна доповідь « Психологічні особливості прояву 

самотності в дорослому віці», науковий керівник: кандидат психологічних  наук, 

професор Долинська Л. В. 

    Русенкевич Яна Ігорівна доповідь «Проблема конфліктності подружніх 

відносин», науковий керівник: кандидат психологічних  наук, професор  

Ширяєва Л.М. 



     Тарасюк-Фурса Таїсія Дмитрівна доповідь «Психологічні особливості 

девіантної поведінки підлітків», науковий керівник: кандидат психологічних  

наук, професор Ширяєва Л. М. 

Петрушко Лілія Анатоліївна доповідь «Методологічні підходи до вивчення 

проблеми страхів у дітей старшого дошкільного вік», науковий керівник: 

кандидат психологічних  наук, професор Долинська Л. В. 

Сулима Марина Сергіївна доповідь «Зниження тривожності у дошкільників 

методами казкотерапії», науковий керівник: кандидат психологічних  наук, 

професор Долинська Л. В. 

   Баклан Денис Валерійович доповідь «Психологічні особливості формування 

та розвитку адиктивної поведінки особистості», науковий керівник викладач 

кафедри психології Степаненко І.М. 

    Вознесенська Ольга Вячеславівна доповідь «Психологічні особливості 

розвитку пам’яті молодших школярів», науковий керівник викладач кафедри 

психології Степаненко І.М. 

    Кононенко Михайло Миколайович доповідь «Психологічні особливості 

емоційної саморегуляції дітей молодшого шкільного віку», науковий керівник 

викладач кафедри психології Степаненко І.М. 

    Шаповал Світлана Сергіївна доповідь «Психологічні особливості 

тривожності дітей старшого дошкільного віку», науковий керівник кандидат 

психологічних наук, доцент Матяш-Заяц Л. П. 

     Євченко Анастасія Костянтинівна доповідь «Особливості брехні у 

підлітків», науковий керівник кандидат психологічних наук, доцент  

Матяш-Заяц Л. П. 

   Сіротіна Вікторія Дмитрівна доповідь «Проблема  шкільної адаптації та 
дезадаптації», науковий керівник старший викладач кафедри психології 
Сагайдак С.П. 

 

Директор навчально-наукового 
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