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Увечері можливе відвідання театру за бажанням учасників

П р о Г р а М а

900 - 1000

1000 - 1300

1330 - 1400

1400 - 1600

1600 - 1630

1700 - 1830



Секція

Потенціал особистості: 
теоретичні та МетодолоГічні 

ПроблеМи дослідженнЯ

Керівник:	  Худолій ольга
Секретар:		 	Хотей людмила

Бакуменко В. Д. (г. Одесса)
методы активизации учебно-творческой деятельности студентов 
при изучении курса «психология развития. возрастная 
психология»

Галушко Я.О. (м. Одеса)
Теоретико-методологічні особливості дослідження особистості 
психолога-професіонала

Данилова О.С. (м. Одеса)
“Соціальна перцепція” православної ікони в історичному генезисі крізь 
призму української літератури

Кабешева А.О. (г. Одесса) 
Теоретико-методологическое исследование явления комплимента в 
психологической науке

Клюйкова-Цобенко В.А.
Індивідуальна міфологія жінки в процесі розкриття її особистісного 
потенціалу

Кустова А.Н (г.Одесса)
Толерантность к неопределенности как составляющая личностного 
потенциала

Матвеева С.И. (м.Одеса)
Вікова специфіка джерел самопізнання особистості

Мельник Н.Ю. (Севастополь)
Ідентичність як предмет сучасних психологічних досліджень

Мукело І.О. (м.Одеса) 
Психологічні та біологічні ос обливості рискової поведінки
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Рошка Е.В
Гендерная идентичность и самоактуализация личности

Самара О. Є. (м. Одеса)
розробка адекватних підходів психокорекції у стресових 
ситуаціях співробітників підрозділів мнс

Смолинска О.В. (м.Одеса)
Я-концепция созависимой личности. методы коррекции

Ходос Г.В. (м.Одеса)
психологічні особливості відношення до реклами студентів з 
різними типами акцентуацій характеру

Худолій О.В. (м.Одеса)
особливості аксіологічного потенціалу аддиктивної особистості

Чала Ю.П. (м.Одеса)
проблема самотності в період переживання кризи

Чередниченко О.В. (м.Слов`янськ)
особливості сфери потреб студентів, які проживають в умовах 
гуртожитку

Шемет С.О. (м.Одеса)
концепция исследования национального характера и картины 
мира

Рязанцева О.Ю. (м.Одеса)
ресурсы изменений личности: психотерапевтический аспект

Скрипникова О.



Секція

ПсиХолоГічні ПроблеМи саМореаліЗації 
особистості в учбовій та Професійній 

діЯльності

Керівник:	  Гассiй оксана
Секретар:		 	корнева анастасія

Ван Джун. (г. Одесса)
особливості соціалізації молодшого підлітка

Гайдарова А.В. (м. Одеса)
Адаптації  іноземних студентів до навчання на ПВІ як феномен 
психологічних та психолінгвістичних питань

Журавльова М.О.
Емоційний інтелект як потенціал професійного розвитку психолога

Ільман В.О. (м.Бердянськ)
Проблеми психологічної готовності дітей до навчання в сільській школі

Кажарська О.М. (м.Севастополь)
Психологічна підготовка молодого вчителя як умова формування 
професійної компетентності

Корнева И.И. (м.Одеса)
Самореалізація студентів у контексті Болонського процесу

Керсанов О.В. (м.Одеса)
Вплив мотиваційного фактора на успішність політичної діяльності

Маманова  А.І. (м.Мелітополь)
Мотивація навчання у ВНЗ, як складова особистісної самореалізації 
майбутніх педагогів

Медведева С.А. (м.Севастополь)
Психологічні аспекти професійного становлення практичних 
психологів на етапі навчання у вузі
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Одарій Т.В. (м.Одеса) 
психологічний вплив як основний компонент суб’єктної 
аддикції

Пічахчі Н.В. (м.Мелітополь)
Вплив механізмів саморегуляції на особистісну самореалізацію 
майбутнього вчителя

Садова М.А. (м.Первомайськ)
Психологічні компоненти науково-педагогічної діяльності викладача 
вищої школи

Селецький А.А. (м.Мелітополь)
Психологічні механізми розвитку ціннісних орієнтацій майбутніх 
педагогів в процесі навчання та виховання

Товма Г.О.(м.Мелітополь)
Вплив творчої активності на саморозвиток особистості майбутнього 
педагога

Хапаєва О.В. (м.Одеса)
Изучение влияния акцентуаций характера на стрессоустойчивость 
и степень эмоционального выгорания у воспитателей детского 
дошкольного учреждения

Шиферман Ю.І. (м.Мелітополь)
Психолого-педагогічні умови  формування готовності майбутніх 
вчителів початкових класів до роботи з дітьми схильними до 
девіантної поведінки

Гассiй О.В. (м.Одеса)

Журавська Л.С. (м.Одеса)

Мостовая Т.Д. (м.Одеса)



Секція

соціально-ПсиХолоГічні ПроблеМи
Потенціалу особистості:

уМови форМуваннЯ та реаліЗації

Керівник:	  Мостова тетяна
Секретар:		 	богданович Ганна

Барсова Т.В. (м.Одеса)
особливості етнічних стереотипів української молоді з крайніми 
націоналістичними поглядами

Богданович Г.О. (м.Одеса)
недовіра іншим як проблема міжособистісної самореалізації

Віхренко І. (м.Одеса)
значення соціального мікросередовища в формуванні девіантної 
поведінки підлітків

Довга Ю.В. (м.Миколаїв)
Деякі бар’єри розвитку потенціалу особистості в гендерному 
аспекті

Заболоцька С.І. (м.Дрогобич)
психологічні особливості становлення моральної поведінки у 
дошкільників

Задніпряна Н.О. (м.Одеса)
особливості самооцінки психічної стійкості в міжособових 
відносинах у студентів гуманітарних і технічних наук

Золотухіна Л.І. (м.Слов`янськ)
особливості прояву шкільних страхів та тривожності  молодших  
школярів

Іванова О.С. (м.Миколаїв)
проблеми самореалізації особистості в гендерному аспекті

Майборода М.О. (м.Мелітополь)
ціннісний аспект в структурі самосвідомості особистості
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Оліферук Е.Д. (м.Львів)
психологічні особливості самооцінки у людей, хворих на 
шизофренію

Осичка  О.В. (м.Одеса)
залежність самореалізації від усвідомлення особистих цінностей

Петрович І.В.
особливості впливу фрустраційних реакцій на агресивну 
поведінку молодших школярів

Полищук М. А. 
соматофорна вегетативна дисфункція системи дихання.  
психологічні особливості пацієнтів, та їх вплив на течію розладу 
та терапію

Проча А.В.
особливості копінг поведінки у підлітків, що належать до 
скаутської організації “пласт” на україні

Рапча Е.О. (м.Одеса)
психологические проблемы взаимосвязи депрессии и 
сердечнососудистых заболеваний

Романовський О.О. (м.Одеса)
органи студентського самоврядування, як інструмент розвитку 
та реалізації   потенціалу лідера в особистості

Сердюк Н.І. (м.Бердянськ)
атракція її сутність та характерні особливості

Ситенко О.С. (м.Одеса)
защитно-адаптивные подструктуры этнического самосознания 
на фоне этнообусловленных депрессий

Тальнова О.В. (м.Київ)
Гра як засіб самореалізації особистості дитини

Ткаченко В. Є. (м.Одеса)
рівень самоактуалізації подружжя і їх задоволеність браком

Фрунзе О.
особливості прояву потреби в само актуалізації особистості з 
різним рівнем локусу контролю


