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імені Г.С. Костюка НАПН України, член-кореспондент НАПН України, доктор 
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Дата і час 

проведення 

Форма роботи Місце проведення 

15 квітня 2019 року (понеділок) 

10.00 – 11.00 Реєстрація учасників Інститут психології 

імені Г.С. Костюка 

НАПН України   

(1 поверх) 

11.00 – 14.30 Звітна наукова сесія Актова зала Інституту 

психології імені 

Г.С. Костюка НАПН 

України  

(2 поверх) 

14.30 – 15.00 Презентація «Анотованого 

каталогу дисертацій, захищених 

у спеціалізованих вчених радах 

Д 26.453.01 та Д 26.453.02 

Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України 

(2014-2018 рр.): інформаційно-

довідкове видання» 

Актова зала  

Інституту психології 

імені Г.С. Костюка 

НАПН України  

(2 поверх) 

15.00 – 15.30 Перерва  

15.30 – 17.00 «Наукова вітальня, присвячена 

пам’яті академіка Григорія 

Силовича  Костюка» 

Бібліотека  

Інституту психології 

імені Г.С. Костюка 

НАПН України  

(1 поверх) 

17.00 – 18.00 Творчі виступи співробітників 

Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України 

Актова зала 

Інституту психології 

імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

 (2 поверх) 

10.00 – 18.00 

 

 

Виставка наукових праць 

академіка Григорія Силовича  

Костюка 

Бібліотека  

Інституту психології 

імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

(1 поверх) 

 16 квітня 2019 року (вівторок)  

11.00-12.30 Інтерактивні форми роботи 

змістовно-тематичного блоку 

«Особистісне та професійне 

становлення»  

Інститут психології 

імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

12.30-13.00 Перерва  
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13.00-14.30 Інтерактивні форми роботи 

змістовно-тематичного блоку 

«Психологія управління, 

економічної соціалізації та 

професійної кар’єри» 

Інститут психології 

імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

14.30-14.45 Перерва  

14.45-16.15 Інтерактивні форми роботи 

змістовно-тематичного блоку 

«Психологія кризових ситуацій 

і психічної травми» 

Інститут психології 

імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

16.15-16.30 Перерва  

16.30-18.00 Інтерактивні форми роботи 

змістовно-тематичного блоку 

«Методи і технології роботи 

психологів»  

Інститут психології 

імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

17 квітня 2019 року (середа) 

11.00-13.00 Круглий стіл «Актуальні 

питання психологічного  

забезпечення реалізації 

концепції Нової Української 

школи». 

Бібліотека  

Інституту психології 

імені Г.С. Костюка 

НАПН України                 

(1 поверх) 

13.00-14.00 Перерва  

14.00-15.30 Круглий стіл «Благополуччя 

особистості VS благополуччя 

суспільства: антиномія 

сучасного способу життя»  

Актова зала  

Інституту психології 

імені Г.С. Костюка 

НАПН України            

(2 поверх) 

14.00-15.30 Інтерактивні форми роботи  

змістовно-тематичного блоку  

«Психологія дитинства та 

батьківства» 

Інститут психології 

імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

15.30-16.00 Перерва  

16.00-17.30 Інтерактивні форми роботи 

змістовно-тематичного блоку 

«Психологія творчості,   

креативності та інноваційності» 

Інститут психології 

імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

18 квітня 2019 року (четвер) 

10.00-11.00 Круглий стіл «Актуальні 

питання психологічної 

підготовки суддівських кадрів» 

Бібліотека Інституту 

психології імені 

Г.С. Костюка НАПН 

України  (1 поверх) 

11.00-13.00 Науково-практичний семінар 

«Аксіогенез обдарованої 

особистості: стратегії 

емпіричного дослідження» 

Бібліотека Інституту 

психології імені 

Г.С. Костюка НАПН 

України (1 поверх) 
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11.00-13.00 Круглий стіл 

«Психотерапевтична допомога 

постраждалим 

у подоланні проявів ПТСР: 

феноменологія клієнтського 

досвіду, проблема створення та 

застосування технологій» 

Кімната № 30  

Інституту психології 

імені Г.С. Костюка 

НАПН України            

(3 поверх) 

 

11.00-13.00 Науково-методологічний 

семінар  

«Ціннісні орієнтації дитини в 

сучасному світі» 

Актова зала  

Інституту психології 

імені Г.С. Костюка 

НАПН України  

(2 поверх) 

11.00-13.00 Тематична секція № 1 

«Психологія взаємозв’язку 

навчання, виховання та 

психологічного розвитку 

особистості: сучасні підходи» 

Кімната № 24  

Інституту психології 

імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

(2 поверх) 

11.00-13.00 Тематична секція № 2 

«Психологія розвитку 

особистості та її взаємодія з 

сучасним соціокультурним 

середовищем» 

Кімната № 34  

Інституту психології 

імені Г.С. Костюка 

НАПН України  

(3 поверх) 

11.00-13.00 Тематична секція № 3 

«Організаційна, економічна,  

соціальна психологія, 

психологія професійної 

діяльності: актуальні проблеми, 

технології дослідження та 

навчання» 

Кімната № 33  

Інституту психології 

імені Г.С. Костюка 

НАПН України  

(3 поверх) 

13.00-14.00 Перерва  

14.00-15.30 Круглий стіл «Напрямки та 

форми міжнародного 

співробітництва Інституту 

психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України (2018-2019 рр.)» 

Актова зала  

Інституту психології 

імені Г.С. Костюка 

НАПН України  

(2 поверх) 

15.30-16.00 Перерва  

16.00– 17.00 Підведення підсумків роботи 

«Тижня психології-2019». 

Вручення сертифікатів. 

Закриття «Тижня психології-

2019»  

Актова зала  

Інституту психології 

імені Г.С. Костюка 

НАПН України  

(2 поверх) 
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* * * 

 

Організатори «Тижня психології-2019»: 

- Національна Академія педагогічних наук України; 

- Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; 

- Рада молодих вчених Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України; 

- Всеукраїнська громадська організація «Товариство психологів України» 

 

Місце проведення «Тижня психології-2019»:  
Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ, 

вул. Паньківська, 2) 

 
Основні форми роботи під час проведення заходу: наукові доповіді, 
присвячені творчості академіка Григорія Силовича  Костюка; «Наукова вітальня 
академіка, присвячена пам’яті академіка Григорія  Силовича  Костюка»; виставка 
наукових праць академіка Григорія Силовича Костюка в бібліотеці та на сайті 
Інституту; звітна наукова сесія (пленарне засідання) та тематичні наукові сесії; 
інтерактивні форми роботи (майстер-класи, круглі столи, психологічні 
майстерні, психологічні практикуми, тренінги, ділові ігри та ін.); виставки 
наукових та науково-практичних публікацій; презентації фахових та 
наукометричних наукових видань; інформація про діяльність громадсько-
професійних об’єднань в сфері психології та ін.  
 

Регламент  проведення основних заходів: виступи на звітній науковій сесії – 

до  20 хв.; виступи на тематичних сесіях – до 10 хв.; проведення майстер-класів 

– 1,5 години; проведення круглих столів, науково-практичних семінарів – до  

2,0 год.  
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15 квітня 2019 року (понеділок) 
 

11.00-14.30 
 

ЗВІТНА НАУКОВА СЕСІЯ 
 

Керівники звітної наукової сесії: 

Максименко Сергій Дмитрович, академік-секретар Відділення психології, 

вікової фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України, академік НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор, Президент ВГО «Товариство психологів України» 

Чепелєва Наталія Василівна, заступник директора з науково-дослідної роботи 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, академік НАПН 

України, доктор психологічних наук, професор 

 

Місце проведення: актова зала Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України 

11.00-11.20 

Відкриття звітної наукової сесії 

 

Кремень Василь Григорович, Президент НАПН України, академік НАН 

України, академік НАПН України, доктор  філософських наук, професор 

 

Максименко Сергій Дмитрович, академік-секретар Відділення психології, 

вікової фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України, академік НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор, Президент ВГО «Товариство психологів України»  

11.20-11.40 

Григорій Силович Костюк і генетична психологія: проблеми теорії та 

методології 

Максименко Сергій Дмитрович, академік-секретар Відділення психології, 

вікової фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України, академік НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор, Президент ВГО «Товариство психологів України» 

11.40-12.00 

Соціальна напруженість в освітніх організаціях: сутність, основні види, 

чинники виникнення та умови попередження 

Карамушка Людмила Миколаївна, заступник директора з науково-

організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків, завідувач лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С.Костюка 

НАПН України, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор   
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12.00-12.20 

Проблема психофізіологічного забезпечення професійного самоздійснення 

фахівця в сучасних умовах 

Кокун Олег Матвійович, заступник директора з науково-інноваційної роботи, 

завідувач лабораторії вікової психофізіології Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України, член-кореспондент НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор  

 

12.20-12.40 

Розвиток суб'єктної активності дорослих у віртуальному просторі 

Смульсон Марина Лазарівна, завідувач лабораторії сучасних інформаційних 

технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 

академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор  

 

12.40-13.00 

Перцептивно-мисленнєві стратегії творчого конструювання 

інформаційних систем у навчальній та трудовій діяльності 

Моляко Валентин Олексійович, завідувач лабораторії психології творчості 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, академік НАПН 

України, доктор психологічних наук, професор 

Третяк Тетяна Миколаївна, провідний науковий співробітник лабораторії 

психології творчості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник 

 

13.00-13.20 

Фактори самодетермінації та психологічного благополуччя особистості  

Сердюк Людмила Захарівна, завідувач лабораторії психології особистості імені 

П.Р. Чамати Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор  

 

13.20-13.40 

Особистісні детермінанти еколого-орієнтованої життєдіяльності 

Швалб Юрій Михайлович, завідувач лабораторії екологічної психології 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор  

 

13.40-14.00 

Ресоціалізація осіб з девіантною поведінкою в сучасному соціокультурному 

середовищі 

Максимова Наталія Юріївна, провідний науковий співробітник лабораторії 

психології соціально дезадаптованих неповнолітніх Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, професор  
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14.00-14.30 

Соціально-психологічне забезпечення економічної соціалізації молоді як 

проблема психологічної теорії і практики 

Дембицька Наталія Миколаївна, провідний науковий співробітник 

лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник 

 

14.30 – 15.00 
 

Презентація «Анотованого каталогу дисертацій, захищених у 

спеціалізованих вчених радах Д 26.453.01 та Д 26.453.02 Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України (2014 - 2018 рр.) : 

інформаційно-довідкове видання / за наук. ред. С.Д. Максименка. 

– Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 

2019. −  183 с.» 
 

Редакційна колегія: доктор психологічних наук, професор, академік 

НАПН України, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України Максименко С.Д. (головний редактор); доктор психологічних наук, 

професор, член-кор. НАПН України Карамушка Л.М. (координатор); доктор 

психологічних наук, професор, академік НАПН України Чепелєва  Н.В.; доктор 

психологічних наук, професор, академік НАПН України Моляко О.В., доктор 

психологічних наук, професор, академік НАПН України Смульсон М.Л.; доктор 

психологічних наук, професор, член-кор. НАПН України Кокун О.М., доктор 

психологічних наук, професор Сердюк Л.З., кандидат психологічних наук, 

доцент Злівков В.Л., кандидат психологічних наук Омельченко Я.М., кандидат 

психологічних наук, старший науковий співробітник Третяк Т.М. 

Упорядники: Шинкаренко А.В. − завідуюча бібліотекою Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України; Щербатюк В.В. − провідний 

бібліотекар Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 

У каталозі дисертацій систематизовано дослідження, захищені в 

спеціалізованих вчених радах Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України у період з 2014 по 2018 роки (135 кандидатських та 46 докторських 

дисертацій). Видання адресовано науково-педагогічним працівникам, 

аспірантам, докторантам, усім, кого цікавить розвиток психологічної науки в 

Україні. 

 

Місце проведення: актова зала  

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

 

 

15.00-15.30 – Перерва  
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15.30-17.00 
 

«НАУКОВА ВІТАЛЬНЯ, ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ  

АКАДЕМІКА ГРИГОРІЯ СИЛОВИЧА КОСТЮКА» 

 

Модератори: 

Чепелєва Наталія Василівна, заступник директора з науково-дослідної роботи 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, академік НАПН 

України, доктор психологічних наук, професор 

Смульсон Марина Лазарівна, завідувач лабораторії сучасних інформаційних 

технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 

академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор  

 

Тематичні напрямки для обговорення: 

- висвітлення наукових розробок академіка Григорія Силовича Костюка, 

директора-засновника Науково-дослідного інституту психології УРСР (1945–

1971 рр.); 

- спогади про науково-професійну діяльність академіка Григорія Силовича  

Костюка та незабутнє спілкування з ним, як з Особистістю; 

- обговорення основних напрямків  використання наукових розробок академіка 

Григорія Силовича  Костюка в сучасних психологічних наукових дослідженнях та в 

психологічній практиці та ін. 

 

Місце проведення: бібліотека 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

 

 

 

17.00-18.00 

  

ТВОРЧІ ВИСТУПИ СПІВРОБІТНИКІВ ІНСТИТУТУ ПСИХОЛОГІЇ  

ІМЕНІ Г.С. КОСТЮКА НАПН УКРАЇНИ 

 

Місце проведення: актова зала  

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 
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16 квітня 2019 року (вівторок) 
 

11.00-12.30 
 

ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ  

ЗМІСТОВНО-ТЕМАТИЧНОГО БЛОКУ  

«ОСОБИСТІСНЕ ТА ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ» 

 

Майстер-клас: Практична успіхологія з елементами психоаналізу: як 

досягати бажані цілі легко та із задоволенням 

Алєксєєва Анна Валеріївна, доцент кафедри психології Університету сучасних 

знань, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник  

Місце проведення: актова зала Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

 

Майстер-клас: Інтелектуальний тренінг для людей похилого віку  

Коваленко-Кобилянська Ірина Генрихівна, провідний науковий  співробітник 

лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук  

Місце проведення: бібліотека Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України 

 

Майстер-клас: Самопрезентація. Базові навички 

Кушнєрьова Аліна Миколаївна, старший науковий співробітник лабораторії 

психології навчання імені І.О. Синиці Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

Місце проведення: кімната № 24  Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

 

Майстер-клас: Розкрий свій внутрішній потенціал 

Павлюк Марія Михайлівна, старший науковий співробітник лабораторії 

психології соціально дезадаптованих неповнолітніх Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України,  кандидат психологічних наук, доцент  

Місце проведення: кімната  № 3 Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

 

Психологічна майстерня: Віртуалізація суспільства: ціна питання 

Пугачев Дмитро Леонідович, аспірант лабораторії психодіагностики та 

науково-психологічної інформації Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

Місце проведення: кімната  № 33 Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

 

 

12.30-13.00 –  Перерва 
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13.00-14.30 
 

ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ 

ЗМІСТОВНО-ТЕМАТИЧНОГО БЛОКУ  

«ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 

ТА ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ» 

 

Майстер-клас: Психологія перфекціонізму викладача закладу вищої освіти 

Грубі Тамара Валеріївна, доцент кафедри практичної психології Інституту 

людини Київського університету імені Бориса Грінченка, науковий 

кореспондент лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук, 

голова Київського осередку Української Асоціації організаційних психологів та 

психологів праці 

Місце проведення: кімната  № 3 Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

 

Майстер-клас: Презентація «Програми соціально-психологічного 

забезпечення економічної соціалізації у просторі закладів загальної 

середньої освіти»  
Дембицька Наталія Миколаївна, провідний науковий співробітник 

лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник 

Місце проведення: кімната  № 21 Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

 

Майстер-клас: Психологія професійної кар’єри в організації  

Карамушка Людмила Миколаївна, заступник директора з науково-

організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України, завідувач лабораторії організаційної та 

соціальної психології, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор, Президент Української Асоціації організаційних психологів та 

психологів праці  

Місце проведення: кімната  № 33 Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

 

Майстер-клас: Розвиток підприємницької самоефективності 

Креденцер Оксана Валеріївна, провідний науковий співробітник лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, кандидат психологічних наук, доцент, член Виконавчої дирекції 

Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці  

Місце проведення: актова зала Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України 
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Майстер-клас: Шлях до гармонізації стосунків в організації (з елементами 

арт-терапії) 

Терещенко Кіра Володимирівна, старший науковий співробітник лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, кандидат психологічних наук, член Виконавчої дирекції 

Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці, арт-

терапевт в соціальної сфері  

Місце проведення: бібліотека Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України 

 

 

14.30-14.45 – Перерва  

 

 

14.45-16.15 

 

ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ 

ЗМІСТОВНО-ТЕМАТИЧНОГО БЛОКУ 

«ПСИХОЛОГІЯ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ І ПСИХІЧНОЇ ТРАВМИ» 

 

Майстер-клас: Робота з майбутнім. Психотехніки та технології. 

Грись Антоніна Михайлівна, завідувач лабораторії психології соціально 

дезадаптованих неповнолітніх Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України, доктор психологічних наук, професор 

Рябовол Тетяна Анатоліївна, старший науковий співробітник лабораторії 

психології соціально дезадаптованих неповнолітніх Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України 

Місце проведення:  кімната № 24 Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

 

Майстер-клас: Тренінг резидентної реінтеграції учасників бойових дій на 

Сході України 

Лукомська Світлана Олексіївна, старший науковий співробітник лабораторії 

методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України, кандидат психологічних наук 

Мельник Олена Вікторівна, психотерапевт Черкаського обласного госпіталю 

ветеранів війни, науковий кореспондент Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України 

Місце проведення: бібліотека Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України 
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Резильєнс як можливість подолання травмуючоі події 

Мельничук Тетяна Іванівна, старший науковий співробітник лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, кандидат психологічних наук, голова координаційної ради 

ВГО «Товариство психологів України» 

Місце проведення: кімната № 21 Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

 

Майстер-клас: Техніки підтримки життєстійкості особистості 

Панасенко Наталія Миколаївна, старший науковий співробітник лабораторії 

вікової психофізіології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України, кандидат психологічних наук, доцент 

Войтович Марія Володимирівна, науковий співробітник лабораторії вікової 

психофізіології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

Місце проведення: кімната № 3 Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

 

Майстер-клас: Інноваційні методи у роботі із психотравмою 

Царенко Людмила Григорівна, старший науковий співробітник лабораторії 

психодіагностики та науково-психологічної інформації Інституту психології 

імені Г.С.Костюка НАПН України 

Місце проведення: кімната № 33 Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

 

 

16.15-16.30 – Перерва  

 

 

16-30-18-00 
  

ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ  

ЗМІСТОВНО-ТЕМАТИЧНОГО БЛОКУ  

«МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ПСИХОЛОГІВ» 

 

Майстер-клас: Сучасні технології і шахрайство. Як не стати жертвою 

злочинців 

Бугайова Наталія Михайлівна, провідний науковий  співробітник лабораторії 

загальної психології та історії психології імені В.А. Роменця Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук, 

старший науковий співробітник.  

Місце проведення: актова зала Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України 
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Майстер-клас: Літературні стандарти української мови в написанні 

психологічних наукових праць. Типові помилки та рекомендації  
Гончаренко Ярослава Валентинівна, науковий кореспондент лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, кандидат психологічних наук 

Місце проведення:  бібліотека Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України 

 

Майстер-клас: Технології створення власного бренду психолога: як 

створити зрозумілий бренд для споживача 

Лоленко Катерина Михайлівна, аспірантка Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України 

Місце проведення:  кімната № 33 Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

 
Майстер-клас: Наративні практики самопроектування 

Шиловська Олена Миколаївна, старший науковий співробітник лабораторії 

когнітивної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,   

кандидат психологічних наук  

Зазимко Оксана Володимирівна, старший науковий співробітник лабораторії 

когнітивної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України   

кандидат психологічних наук  

Місце проведення:  кімната  № 3 Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

 

Майстер-клас: Інтерсуб’єктна взаємодія як підґрунтя любовних стосунків 

Папуча Микола Васильович, завідувач кафедри загальної та практичної 

психології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, доктор 

психологічних наук, професор 

Наконечна Марія Миколаївна, докторант кафедри загальної та соціальної 

психології та психотерапії Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова, доцент кафедри загальної та практичної психології 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат 

психологічних наук, доцент  

Місце проведення:  кімната  № 24 Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України 
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17 квітня 2019 року (середа) 
 

11.00-13.00 
 

КРУГЛИЙ СТІЛ  

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ» 

Ведучі круглого столу: 

Максименко Сергій Дмитрович, академік-секретар Відділення психології, 

вікової фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України, академік НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор, Президент ВГО «Товариство психологів України»   

Шатирко Лариса Олексіївна, старший науковий співробітник лабораторії 

психології навчання імені І.О. Синиці Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

 

Учасники круглого столу: 

Чепелєва Наталія Василівна, заступник директора з науково-дослідної роботи 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, академік НАПН 

України, доктор психологічних наук, професор 

Карамушка Людмила Миколаївна, заступник директора з науково-

організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України, член-кореспондент НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор, Президент Української Асоціації організаційних 

психологів та психологів праці  

Пророк Наталія Василівна, завідувачка лабораторії психодіагностики та  

науково-психологічної інформації Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, доктор психологічних наук, професор  

Литвинчук Леся Михайлівна, старший науковий співробітник лабораторії 

психології навчання імені І.О. Синиці Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, доктор психологічних наук 

Ткач Богдан Миколайович, старший науковий співробітник лабораторії 

психології навчання імені І.О. Синиці Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, кандидат психологічних наук 

Полякова Віталія Іванівна, директор гімназії № 109 ім. Тараса Шевченка 

м. Києва, кандидат психологічних наук 

Співробітники лабораторії психології навчання імені І.О. Синиці 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

Педагогічні працівники та психологи навчальних закладів  
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Тематичні напрямки роботи круглого столу: 

- генетична психологія механізмів розвитку особистості в контексті концепції 

Нової Української школи; 

- психологічні механізми розуміння та інтерпретації  навколишнього світу 

cубєктами сучасного освітнього простору; 

- психологічні умови попередження та подолання соціальної напруженості в 

освітніх організаціях; 

- особистісна взаємодія  суб’єктів освітнього простору: психологічні пріоритети 

сучасності; 

- психологічні складові нового українського підручника для Нової Української 

школи; 

- цифрові технології в психологічних дослідженнях та в соціальній та освітній 

практиці; 

- горизонти психології: нейропсихологія, нейробіологія та нейрофізіологія в 

інноваційних напрямках досліджень 

 

Місце проведення: бібліотека Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України 

 

 

13.00-14.00 – Перерва 

 

 

14.00-15.30 

 

КРУГЛИЙ СТІЛ 

«БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ VS БЛАГОПОЛУЧЧЯ 

СУСПІЛЬСТВА: АНТИНОМІЯ СУЧАСНОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ» 

 

Ведучий круглого столу:  
Швалб Юрій Михайлович, завідувач лабораторії екологічної психології 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор  

 

Тематичні напрямки роботи круглого столу: 

Благополуччя як ціннота сучасного способу життя 

Швалб Юрій Михайлович, завідувач лабораторії екологічної психології 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор  

Презентація нових підходів до міської забудови як чинника екологічного 

та психологічного благополуччя людини 

Рудоміно-Дусятська Олена Володимирівна, провідний науковий співробітник 

лабораторії екологічної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, кандидат психологічних наук, доцент 
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Міжпоколінна взаємодія в сім’ї як чинник суб’єктивного благополуччя 

особистості 

Вовчик-Блакитна Олена Олександрівна, провідний науковий співробітник 

лабораторії екологічної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник 

Евдеймонічний і гедоністичний підходи до вивчення благополуччя 

особистості: світовий досвід 

Вернік Олексій Леонідович, старший науковий співробітник лабораторії 

екологічної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 

кандидат психологічних наук  

Якість життя та суб’єктивне благополуччя як предмет психологічних 

досліджень 

Карпенко Тетяна Михайлівна, молодший науковий співробітник лабораторії 

екологічної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 

кандидат психологічних наук 

 

Місце проведення: актова зала Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України 

 

14.00-15.30 

 

ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ  

ЗМІСТОВНО-ТЕМАТИЧНОГО БЛОКУ  

«ПСИХОЛОГІЯ ДИТИНСТВА ТА БАТЬКІВСТВА» 

 

Майстер-клас: Виховуємо дітей щасливими 

Зубіашвілі Ірина Костянтинівна, старший науковий співробітник лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник 

Місце проведення: кімната № 21 Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

 

Майстер-клас: Розпізнавання і шляхи подолання почуття заздрості у 

дошкільників  

Гулько Юлія Анатоліївна, старший науковий співробітник лабораторії 

психології творчості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 

кандидат психологічних наук 

Місце проведення: кімната № 40 Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України 
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Майстер-клас: Корекція емоційних станів особистості за допомогою 

біологічного зворотного зв’язку (з використанням апарату «Синхро-С») 

Сторожук Олександр Михайлович, аспірант лабораторії психології 

особистості імені П.Р. Чамати Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України  

Місце проведення: кімната № 34 Інституту психології імені Г.С.Костюка 

НАПН України 

 

Психологічна майстерня: Формування навчального середовища для дiтей 

з порушеннями розвитку шляхом залучення та навчання батькiв 

Цимбаленко Олена Олександрівна,  аспірант лабораторії психодіагностики та 

науково-психологічної інформації Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України. 

Місце проведення: кімната № 3 Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

 

Майстер-клас:  Психологічний аналіз підручника для початкової школи 

Шатирко Лариса Олексіївна, старший науковий співробітник лабораторії 

психології навчання імені І.О. Синиці Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України. 

Місце проведення: кімната № 24 Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

 

 

15.30-16.00 – Перерва 

 

 

16.00-17.30  

 

ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ  

ЗМІСТОВНО-ТЕМАТИЧНОГО БЛОКУ  

«ПСИХОЛОГІЯ  ТВОРЧОСТІ,  КРЕАТИВНОСТІ 

ТА ІННОВАЦІЙНОСТІ» 

 

Майстер-клас: Використання евристичних методів розвитку мислення 

школярів в освітньому просторі 

Губенко Олександр Володимирович, старший науковий співробітник 

лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук  

Місце проведення:  кімната  № 3 Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України 
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Майстер-клас: Індивідуальна і групова форма роботи з метафоричними 

картами «Моя душа» 

Завгородня Олена Василівна, провідний науковий співробітник лабораторії 

методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник 

Місце проведення: кімната № 19 Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

 

Майстер-клас: Креативність – мислення поза стандартами 

Лагодзінська Валентина Іванівна, старший науковий співробітник лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, кандидат психологічних наук, член Виконавчої дирекції 

Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці 

Місце проведення:  кімната  № 33 Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

 

Майстер-клас: Аксіогенез обдарованої особистості: стратегії дослідження 

та ціннісної підтримки 

Музика Олександр Леонідович, завідувач лабораторії психології обдарованості 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат 

психологічних наук, професор 

Місце проведення:  бібліотека Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України 

 

Майстер-клас: Метафоричний автопортрет 

Чекстере Оксана Юріївна, старший науковий співробітник лабораторії 

психодіагностики та науково-психологічної інформації Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук 

Місце проведення: актова зала Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України 
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18 квітня 2019 року (четвер) 
 

10.00-11.00 

КРУГЛИЙ СТІЛ 

 «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

СУДДІВСЬКИХ КАДРІВ» 

 
Головуючі  круглого столу: 
Максименко Сергій Дмитрович, академік-секретар Відділення психології, 
вікової фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту психології 
імені Г.С. Костюка НАПН України, академік НАПН України, доктор 
психологічних наук, професор, Президент ВГО «Товариство психологів України» 
Оніщук Микола Васильович, ректор Національної школи суддів України, 
заслужений юрист України, доктор юридичних наук 

 

Учасники круглого столу: 
Савченко Ганна Володимирівна, начальник відділу науково-методичного 
супроводження психологічної підготовки суддів НШСУ, кандидат 
психологічних наук 
Маслюк Андрій Миколайович, заступник начальника відділу науково-
методичного супроводження психологічної підготовки суддів НШСУ, кандидат 
психологічних наук, старший науковий співробітник 

Співробітники Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 
 

Тематичні напрямки роботи круглого столу: 
- психологія і судова система: проблеми та перспективи взаємодії; 
- психологічна підготовка суддів в Національній школі суддів України; 
- подолання професійного вигорання суддів; 
- психологічні аспекти врегулювання спорів за участю судді 
 
Місце проведення: бібліотека Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 
України 
 

11.00-13.00 
 

КРУГЛИЙ СТІЛ  

«ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА ДОПОМОГА ПОСТРАЖДАЛИМ 

У ПОДОЛАННІ ПРОЯВІВ ПТСР: ФЕНОМЕНОЛОГІЯ КЛІЄНТСЬКОГО 

ДОСВІДУ, ПРОБЛЕМА СТВОРЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 

ТЕХНОЛОГІЙ» 

 

Модератор круглого столу:   

Кісарчук Зоя Григорівна, завідувачка лабораторії консультативної психології 

та психотерапії Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник  
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Учасники круглого столу: 

Омельченко Яніна Миколаївна, провідний науковий співробітник лабораторії 

консультативної психології та психотерапії Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук  

Лазос Гелена Петрівна, старший науковий співробітник лабораторії 

консультативної психології та психотерапії Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук  

Гурлєва Тетяна Степанівна, старший науковий співробітник лабораторії 

консультативної психології та психотерапії Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук 

Плескач Богдан Вадимович, старший науковий співробітник лабораторії 

консультативної психології та психотерапії Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук  

Гребінь Людмила Олександрівна, старший науковий співробітник; лабораторії 

консультативної психології та психотерапії Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України 

Литвиненко Людмила Іванівна, науковий співробітник лабораторії 

консультативної психології та психотерапії Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України 

Журавльова Наталія Юріївна, науковий співробітник  лабораторії 

консультативної психології та психотерапії Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України 

Уркаєв Вадим Сергійович, молодший науковий співробітник лабораторії 

консультативної психології та психотерапії Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України 

         

Круглий стіл планується як зустріч фахівців, що розробляють проблеми  

психотерапевтичної та реабілітаційної допомоги постраждалим від травмівних 

подій, для обміну досвідом, науковою інформацією та ідеями. В процесі роботи  

даного заходу обговорюватимуться теми, пов’язані зі специфікою прояву 

симптоматики ПТСР у різних категорій постраждалих, дискутуватимуться 

підходи до визначення основних понять цієї тематики, питання створення та 

застосування психотерапевтичних технологій для подолання наслідків 

травматизації у вітчизняному соціокультурному контексті та ін. 

 

Місце проведення: кімната № 30 Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України 
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11.00-13.00 

 

НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР  

«ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ДИТИНИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ» 

 

Керівник семінару: 

Піроженко Тамара Олександрівна, завідувач лабораторії психології 

дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор 

 

Виступи учасників семінару: 

Ціннісні орієнтації дитини як вимір духовного життя 

Піроженко Тамара Олександрівна, завідувач лабораторії психології 

дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор 

Особистісна центрація як особливість ціннісних орієнтацій дітей старшого 

дошкільного віку 

Карабаєва Ірина Іванівна, старший науковий співробітник лабораторії 

психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник 

Регулятивна дія цінностей у самостійній діяльності дитини 

Соловйова Людмила Іванівна, старший науковий співробітник лабораторії 

психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України, кандидат психологічних наук 

Шляхи привласнення ціннісних орієнтацій дитиною в умовах школи 

Хартман Олена Юріївна, старший науковий співробітник лабораторії 

психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України, кандидат психологічних наук 

Особливості привласнення дитиною правил співжиття в процесі 

внутрісімейних взаємин 

Федорчук Олена Іванівна, науковий співробітник лабораторії психології 

дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

Особливості прийняття дошкільником термінальних і інструментальних 

цінностей в умовах сім’ї 

Токарєва Людмила Дмитрівна, молодший науковий співробітник лабораторії 

психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України 

 

Місце проведення: актова зала Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України 
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11.00-13.00 

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР 

«АКСІОГЕНЕЗ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ: СТРАТЕГІЇ 

ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ» 

 

Керівник семінару:  

Музика Олександр Леонідович, завідувач лабораторії психології обдарованості 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат 

психологічних наук, професор 

          

Тематичні напрямки науково-практичного семінару: 

- теоретичні підходи до вивчення особистісних цінностей; 

- соціально-психологічні механізми розвитку особистісних цінностей; 

- персонологічні аспекти аксіогенезу і саморозвиток обдарованої особистості; 

- застосування ІКТ в емпіричних дослідженнях аксіогенезу обдарованої 

особистості 

           

Місце проведення: бібліотека Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України 

 

 

 

11.00-13.00 

 

Тематична секція № 1 
 

«ПСИХОЛОГІЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ 

ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ: 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ» 
 

Керівники тематичної секції: 

Максименко Сергій Дмитрович, академік-секретар Відділення психології, 

вікової фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України, академік НАПН України, завідувач 

лабораторії психології навчання  ім. В.О. Синиці, доктор психологічних наук, 

професор, Президент ВГО «Товариство психологів України»   

Кокун Олег Матвійович, заступник директора з науково-інноваційної роботи, 

завідувач лабораторії вікової психофізіології Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України, член-кореспондент НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор 

 

Секретар тематичної секції:  

Дзюбко Людмила Віталіївна, старший науковий співробітник лабораторії 

психології навчання ім. В.О. Синиці Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник 
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Місце проведення: кімната № 24 Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

 

Основи творчої співпраці Центру громадських ініціатив із Інститутом 

психології імені Г. С. Костюка НАПН України щодо реалізації освітніх 

проектів, підготовки висококваліфікованих кадрів та національно-

патріотичного виховання молоді 

Близнюк Микола Миколайович, професор кафедри дизайну Косівського 

інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної 

академії мистецтв, кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Технології психологічного супроводу онкохворих дітей та їх батьків  

Карамушка Тарас Вікторович, асистент кафедри соціальної роботи  Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат психологічних 

наук, керуючий менеджер Благодійного фонду психологічної підтримки у 

кризових ситуаціях «Анкора» 
 

Психологічні чинники формування юнацького флеш-іміджу  

Костюченко Олена Вікторівна, професор кафедри психології і педагогіки, 

Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, доктор 

психологічних наук, доцент 

 

Роль педагога в профілактиці емоційних порушень у дітей дошкільного 

віку 

Корнєєва Оксана Леонідівна, завідувач ДНЗ №31 «Мир», м. Костянтинівка, 

Донецька обл., старший науковий співробітник ДЗ «Науково-практичний 

медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України», кандидат 

педагогічних наук 

 

Психолого-педагогічні засади використання мобільних технологій в 

навчальному процесі 
Крилова-Грек Юлія Михайлівна, доцент Державного університету 

телекомунікацій, кандидат психологічних наук, доцент 

 

Зумовленість виникнення соціального страху в підлітковому віці в 

залежності від ускладнення соціальних стосунків з навколишнім світом 

внаслідок розвитку свідомості і самосвідомості особистості 

Лемещук Вікторія Романівна, викладач Київського національного 

лінгвістичного університету  
 

Деформація ціннісних орієнтацій підлітків в умовах соціальних 

перетворень 

Максим Ольга Василівна, науковий співробітник лабораторії психології 

соціально дезадаптованих неповнолітніх Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України 
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Вміння вчителя формувати пізнавальну діяльність учня  

Мар'яненко Ліана Василівна, старший науковий співробітник лабораторії 

навчання ім. І.О. Синиці Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник 

 

Роль афекту у корекції порушень комунікативної сфери дітей дошкільного 

віку 

Мельник Інна Сергіївна, доцент кафедри педагогіки та психології 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат психологічних наук 

 

Особливості емоційної сфери і комунікативної компетентності у підлітків з 

інтернет-залежною поведінкою 

Мустафаєв Сейдамет Мустафайович, науковий кореспондент Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України 
 

Психологічні підґрунтя патріотизму суб’єктів освітнього простору 

Невмержицький Володимир Максимович, провідний науковий співробітник 

лабораторії психології навчання ім. І.О. Синиці Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук, доцент 

 

Методологічні перспективи сучасної психології 

Папуча Микола Васильович, завідувач кафедри загальної та практичної 

психології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, доктор 

психологічних наук, професор 

Наконечна Марія Миколаївна, докторант кафедри загальної та соціальної 

психології та психотерапії Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова, доцент кафедри загальної та практичної психології 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат 

психологічних наук, доцент 

 

Проблеми життєдіяльності дітей з особливими потребами у сучасному 

суспільстві 

Попандопуло Алла Георгіївна, практичний психолог, ДСС «Салют» 

Ромашова Валентина Михайлівна, практичний психолог, ДСС «Салют» 

 

Психосоціальні причини виникнення вегетативних дисфункцій у підлітків 

Тарнавська Олена Вікторівна, аспірантка Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України, психолог Дитячої клінічної лікарні № 6 м. Києва 
 

Розвиток особистості в контексті концепції Нової Укранської школи  

Українець Надія Миколаївна, директор Макарівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів - природничо-математичний 

ліцей», магістр  
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11.00-13.00 
 

Тематична секція № 2 
 

«ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 

ТА ЇЇ ВЗАЄМОДІЯ З СУЧАСНИМ СОЦІОКУЛЬТУРНИМ 

СЕРЕДОВИЩЕМ» 

 

Керівники тематичної сесії: 

Сердюк Людмила Захарівна, завідувач лабораторії психології особистості імені 

П.Р. Чамати Інституту психології імені Г.С. Костюка  НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор 

Грись Антоніна Михайлівна, завідувач лабораторії психології соціально 

дезадаптованих неповнолітніх Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України, доктор психологічних наук, професор 

 

Секретар тематичної секції:  

Луньов Віталій Євгенійович, провідний науковий співробітник лабораторії 

психології навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 

кандидат психологічних наук, доцент, голова Ради молодих вчених Інституту 

психології імені Г.С.Костюка НАПН України 

 

Місце проведення: кімната № 34 Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

 

Організація медико-психологічного супроводу жінок з невиношуванням 

вагітності в анамнезі 

Астахов Володимир Михайлович, завідувач кафедри акушерства і гінекології, 

Донецького національного медичного університету імені Василя Стуса МОЗ 

України, доктор медичних наук, професор 

 

Особливості психологічного супроводу жінок з порушенням 

репродуктивного здоров'я 

Бацилєва Ольга Валеріївна, завідувач кафедри психології Донецького 

національного університету імені Василя Стуса МОЗ України, доктор 

психологічних наук, професор 

 

Самопроектування особистості, яка має досвід онкологічного 

захворювання 

Березко Іванна Василівна, науковий співробітник лабораторії когнітивної 

психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

 

Особливості емоційних реакцій представників етнокультурних спільнот в 

різних життєвих ситуаціях 

Бобровицька Антоніна Анатоліївна, студентка Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 



29 

 

Особистісні ресурси стратегій поведінки людини в ситуації життєвих змін 

Бохонкова Юлія Олександрівна, завідувач кафедри психології та соціології 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 

доктор психологічних наук, професор 

 

Психологічна кібербезпека особистості  

Бугайова Наталія Михайлівна, провідний науковий  співробітник лабораторії 

загальної психології та історії психології імені В.А. Роменця Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук, 

старший науковий співробітник 
 

Життєві плани та стратегії як чинники психологічного благополуччя 

особистості 

Володарська Наталія Дмитрівна, провідний науковий співробітник 

лабораторії психології особистості імені П.Р. Чамати Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник 

 

Особливості етнічної ідентичності сучасних українців 

Гірченко Олена Леонідівна, доцент НУЧК, кандидат психологічних наук, 

доцент 

 

Методи дослідження здібностей як адаптаційного ресурсу осіб із 

психічними розладами 

Гончарук Олена Володимирівна, практичний психолог ТМО «Психіатрія», 

м. Київ, науковий кореспондент лабораторії психології обдарованості Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

 

Ідентичність особистості в мета-наративному просторі 

Зливков Валерій Лаврентійович, завідувач лабораторії методології і теорії 

психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат 

психологічних наук, доцент 

 

Особливості розуміння особистістю власного досвіду в контексті 

психогерменевтичного підходу 

Колобова Ирина Борисівна, аспірантка лабораторії когнітивної психології 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

 

До проблеми становлення дискурсу самопроектування 

Лебединська Ірина Вадимівна, кандидат філософських наук, доцент, 

провідний науковий співробітник лабораторії когнітивної психології Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України 
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Творчість Тараса Шевченка крізь призму матеріалістичних та 

психоаналітичних поглядів 
Маслюк Андрій Миколайович, старший науковий співробітник лабораторії 

психології навчання ім. І.О. Синиці Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, старший науковий співробітник, кандидат психологічних наук 

 

Тренінг розвитку особистісних якостей, важливих для соціальної активності 

молоді: зміст, структура, основні інтерактивні техніки 

Карамушка Маргарита Ігорівна, аспірантка кафедри психології розвитку 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

 

Криза довіри в міжособистісних стосунках 
Котух Олена Вікторівна, молодший науковий співробітник лабораторії 

методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України  
 

Феноменологічний та наративний підходи в контексті сучасних тенденцій 

української психологічної науки 

Ларін Дмитро Ігорович, практичний психолог ЗДО №2 м. Києва, аспірант 

кафедри загальної психології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка  

 

Методологія дослідження простору культур на основі принципів 

перцептуального аналізу просторових констант  

Луньов Віталій Євгенійович, провідний науковий співробітник лабораторії 

психології навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 

кандидат психологічних наук, доцент, голова Ради молодих вчених Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

 

Ресоціалізація осіб з девіантною поведінкою в сучасному соціокультурному 

середовищі  

Максимова Наталія Юріївна, професор лабораторії когнітивної психології 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор 
 

Проспективний та ретроспективний підходи у дослідженні життєвих 

історій людини 

Медвідь Євген Сергійович, викладач кафедри загальної та практичної 

психології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 

Погляд на особистість у працях Г.С. Костюка 

Михальська Світлана Анатоліївна, доцент кафедри корекційної педагогіки та 

інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка, кандидат психологічних наук, доцент 
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Формування перспективи особистості як фактор благополуччя 

Павленко Оксана Володимирівна, науковий співробітник лабораторії 

екологічної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

 

Цінність поглядів Г.С. Костюка на проблему розвитку особистості 

Поклад Ірина Миколаївна, провідний науковий  співробітник лабораторії 

загальної психології та історії психології імені В.А. Роменця Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук, 

старший науковий співробітник  
 

Зв’язок релігії  і психологічного благополуччя особистості 

Степура Євгеній Вікторович, науковий співробітник лабораторії методології і 

теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

кандидат психологічних наук 

 

Сучасні технології оптимізації психоемоційного стану особистості у 

стресових ситуаціях 

Терещук Ангеліна Дмитрівна, провідний науковий співробітник лабораторії 

загальної та етнічної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник 

 

Можливості застосування мобільних нейроінтерфейсів мозок-комп’ютер 

для вивчення реальної соціальної взаємодії особистостей 

Ткач Богдан Миколайович, старший науковий співробітник лабораторії 

психології навчання ім. І.О. Синиці Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, кандидат психологічних наук 
 

Мотиваційна сфера осіб з девіантною поведінкою: сучасні виміри 

Філоненко Людмила Анатоліївна, старший науковий співробітник лабораторії 

психології соціально дезадаптованих неповнолітніх Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України 

 

Вплив якості життя на життєстійкість особистості 

Чиханцова Олена Анатоліївна, старший науковий співробітник лабораторії 

психології особистості імені П.Р. Чамати Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук, доцент 
 

Психологічні фактори самореалізації паралімпійців 

Шамич Олександр Миколайович, завідувач кафедри фізичного виховання і 

спорту Київського національного університету будівництва та архітектури, 

кандидат педагогічних наук, доцент 
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Тематична секція № 3 
 

«ОРГАНІЗАЦІЙНА, ЕКОНОМІЧНА, СОЦІАЛЬНА  ПСИХОЛОГІЯ, 

ПСИХОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: АКТУАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ, ТЕХНОЛОГІЇ  ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВЧАННЯ»  
 

Керівники  тематичної секції: 

Карамушка Людмила Миколаївна, заступник директора з науково-

організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків, завідувач лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор 

Дембицька Наталія Миколаївна, провідний науковий співробітник 

лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник 

 

Секретар тематичної секції: 

Чекрижова Марія Михайлівна, науковий співробітник лабораторії психології 

обдарованості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 

секретар Ради молодих вчених Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України 

 

Місце проведення: кімната № 33 Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України 
 

Професійна успішність особистості: психостатевий аспект 

Алєксєєва Анна Валеріївна, доцент кафедри психології Університету сучасних 

знань, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник 

 

Особливості динаміки самоефективності діяльності учасників українських 

антарктичних експедицій 

Бахмутова Лариса Миколаївна, аспірантка лабораторії вікової психофізіології 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, науковий співробітник 

Державної установи Національний антарктичний науковий центр МОН України  

 

Особливості перфекціонізму викладачів закладів вищої школи 

Грубі Тамара Валеріївна, доцент кафедри практичної психології Інституту 

людини Київського університету імені Бориса Грінченка, науковий 

кореспондент лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук, 

голова Київського осередку Української Асоціації організаційних психологів та 

психологів праці 
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Розвиток інтелектуального потенціалу як детермінанта забезпечення 

психологічного здоров’я освітнього персоналу в умовах соціальної 

напруженості 

Івкін Володимир Миколайович, старший науковий співробітник лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України,  кандидат психологічних наук, доцент, член Виконавчої дирекції 

Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці 

 

Готовність педагога до змін в умовах реформування освіти в Україні 

Веселова Юлія Сергіївна, практичний психолог, ТОВ «Українська Академія 

дитинства» 

 

Психологія наукового відкриття: проблеми та перспективи 

Губенко Олександр Володимирович, старший науковий співробітник 

лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук  

 

Особливості розвитку entrepreneurial skills у школярів  

Дембицька Наталія Миколаївна, провідний науковий співробітник 

лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник 
 

Гроші як соціокультурний феномен 

Зубіашвілі Ірина Костянтинівна, старший науковий співробітник лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник 

 

Актуальні проблеми дослідження психологічного здоров’я персоналу в 

освітніх організаціях 

Карамушка Людмила Миколаївна, заступник директора з науково-

організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України, завідувач лабораторії організаційної та 

соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 

член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор 

 

Роль ефективних управлінських рішень у забезпеченні психологічного 

здоров’я персоналу  

Ковальчук Олександр Сергійович, науковий співробітник лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, член Виконавчої дирекції Української Асоціації організаційних 

психологів та психологів праці 
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Психологія внутрішньоорганізаційного підприємництва в освітніх 

організаціях 

Креденцер Оксана Валеріївна, провідний науковий співробітник лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, кандидат психологічних наук, доцент, член Виконавчої дирекції 

Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці 

 

Внутрішні та зовнішні регулятори економічного самовизначення 

особистості 

Лавренко Ольга Василівна, провідний науковий співробітник лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, кандидат філософських наук, доцент 

 

Розвиток творчого потенціалу як детермінанта забезпечення 

психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій 

Лагодзінська Валентина Іванівна, старший науковий співробітник лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, кандидат психологічних наук, член Виконавчої дирекції 

Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці 
 

Значення емоційного лідерства в підприємницькій діяльності 

Лагодзінський Віталій Володимирович, менеджер ТОВ «Атіс-сервіс Україна», 

кандидат історичних наук 
 

Теоретико-метологічні підходи дослідження споживчої поведінки 

особистості  

Лоленко Катерина Михайлівна, аспірантка лабораторії організаційної та 

соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

 

Соціально-психологічні умови успішного професійного самовизначення 

студентської молоді 

Мельничук Тетяна Іванівна, старший науковий співробітник лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, кандидат психологічних наук  

 

Психологічні технології підготовки освітньо-кваліфікаційного персоналу в 

умовах соціальної напруженості 

Мовчан Ольга Іванівна, практичний психолог Макарівського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів – природничо-

математичний ліцей», магістр 

 

Аналіз  основних типів копінг-стратегій керівників закладів загальної 

середньої освіти 

Снігур Юлія Сергіївна, аспірантка лабораторії організаційної та соціальної 

психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 



35 

 

Формування толерантності як чинник забезпечення психологічного 

здоров’я освітнього персоналу в умовах соціальної напруженості 
Терещенко Кіра Володимирівна, старший науковий співробітник лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, кандидат психологічних наук, член Виконавчої дирекції 

Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці 
 

Теоретичні основи проблеми психологічних особливостей ставлення 

студентської молоді до Інтернет реклами 

Телегей Наталія Володимирівна, аспірант Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України, асистент Національної академії статистики, 

обліку та аудиту  

Психосемантичне дослідження професійних здібностей майбутніх лікарів 

Чекрижова Марія Михайлівна, науковий співробітник лабораторії психології 

обдарованості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 

секретар Ради молодих вчених Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України 

 

 

13.00-14.00 – Перерва 

 

 

14.00-15.30  

 

КРУГЛИЙ СТІЛ 

«ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА ІНСТИТУТУ ПСИХОЛОГІЇ 

ІМЕНІ Г.С. КОСТЮКА НАПН УКРАЇНИ  

(2018-2019 рр.)» 

 

Керівники круглого столу: 

Максименко Сергій Дмитрович, академік-секретар Відділення психології, 

вікової фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України, академік НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор, Президент ВГО «Товариство психологів України»   

Карамушка Людмила Миколаївна, заступник директора з науково-

організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків, завідувач лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор 
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Виступи учасників круглого столу: 

Міжнародне співробітництво Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України: досягнення, обмеження, перспективи 

Карамушка Людмила Миколаївна, заступник директора з науково-

організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків, завідувач лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор 

 

Про співпрацю з міжнародною організацією «Глобальний союз науковців 

за мир» («Global Union of Scientists for Peace») 

Максименко Сергій Дмитрович, академік-секретар Відділення психології, 

вікової фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України, академік НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор, Президент ВГО «Товариство психологів 

України»,  Президент «Глобального союзу науковців за мир» в Україні 

 

Про участь в наукових форумах та в науковому стажуванні (Польща, 

2018 р., 2019 р.) 

Володарська Наталія Дмитрівна, провідний науковий співробітник 

лабораторії психології особистості імені П.Р. Чамати Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник 

 

Про співпрацю  з Міжнародним товариством екзистенційного аналізу та 

логотерапії (GLE – International, Відень, Австрія, 2018 р., 2019 р.) 

Каплуненко Ярина Юріївна, старший науковий співробітник лабораторії 

психології навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник 

 

Про підготовку наукових фахових видань, що входять в міжнародні 

наукометричні бази даних  

Карамушка Людмила Миколаївна, заступник директора з науково-

організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків, завідувач лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор 

Сердюк Людмила Захарівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач 

лабораторії психології особистості імені П.Р. Чамати Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України 

Смульсон Марина Лазарівна, завідувач лабораторії сучасних інформаційних 

технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 

академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор 
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Луньов Віталій Євгенійович, провідний науковий співробітник лабораторії 

психології навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 

кандидат психологічних наук, доцент, голова Ради молодих вчених Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

Мельничук Тетяна Іванівна, старший науковий співробітник лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, кандидат психологічних наук 

 

Про взаємодію з міжнародними організаціями в сфері організаційної 

психології та участь співробітників в європейських конгресах з 

організаційної психології (ENOP, Париж, Франція, 2018 р., 2019 р.; Люблін, 

Польща, 2018 р.) 

Карамушка Людмила Миколаївна, заступник директора з науково-

організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків, завідувач лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор 

Креденцер Оксана Валеріївна, провідний науковий співробітник лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, кандидат психологічних наук, доцент, член Виконавчої дирекції 

Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці 

Терещенко Кіра Володимирівна, старший науковий співробітник лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, кандидат психологічних наук, член Виконавчої дирекції 

Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці 

 

Про участь в міжнародних форумах з психотерапії  (Будапешт, Угорщина, 

2018 р., Майнсдорф, Німеччина, 2018 р., Тойло, Естонія, 2018 р., 2019 р.)  

Лазос Гелена Петрівна, старший науковий співробітник лабораторії 

консультативної психології і психотерапії Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук  

 

Про співпрацю з науковими товариствами Хайдельберського університету 

(Німеччина) в дослідженні психології прадавніх культур  (в рамках травел-

гранту в Мексіку, 2019 р.) 

Луньов Віталій Євгенійович, провідний науковий співробітник лабораторії 

психології навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 

кандидат психологічних наук, доцент, голова Ради молодих вчених Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України 
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Про реалізацію проекту «Травма»: надання психологічної  допомоги 

особистості в кризових ситуаціях (Краків, Люблін, Польща, 2018 р.; 

Киргизстан, 2018 р., 2019 р.) 

Литвиненко Людмила Іванівна, науковий співробітник лабораторії 

консультативної психології та психотерапії Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України 

           

Про участь в ІІІ-му Міжнародному науково-практичному форумі «Угода 

про Асоціацію: рушійні інтеграційні зміни» та в програмі міжнародного 

стажування (Відень, Австрія; Братіслава, Кошице, Словаччина, 2019 р.) 

Мельничук Тетяна Іванівна, старший науковий співробітник лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, кандидат психологічних наук  

 

Про участь в Міжнародних педагогічних читаннях з гуманної педагогіки 

(Баку, Азербайджан, 2018 р., Рига, Латвія, 2019 р.) 

Піроженко Тамара Олександрівна, завідувач лабораторії психології 

дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор 
 

Про учать в спільному проекті з Клайпедським університетом (Литва) по 

наданню психологічної допомоги постраждалим від конфлікту на Сході 

України  

Сердюк Людмила Захарівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач 

лабораторії психології особистості імені П.Р. Чамати Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України 

 

Місце проведення: Актова зала  

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України  

 

 

15.30-16.00 – Перерва 

 

 

16.00-17.00 

 

Підведення підсумків роботи «Тижня психології-2019» 

Вручення сертифікатів учасників 

Закриття «Тижня психології-2019» 

 

Місце проведення: Актова зала  

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України  
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Участь у наукові дискусіях під час проведення тематичних сесій 

 

Власюк Інна Геннадіївна 

Галецька Наталія Миколаївна 

Деревянко Наталія Геннадіївна 

Казакова Ольга Олександрівна 

Наумчук Наталія Олександрівна 

Орел Олександр Анатолійович 

Поляковська Лариса Василівна 

Самосудова Тетяна 

Скіотська Анна Олександрівна 

Скляр Тетяна   

Хомин Наталія Петрівна 

Чернявська Яна Олександрівна 

Чорна Вікторія Вікторівна  

 

 


