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Організаційний комітет 

Мазараі Анатолій Антонович - доктор економічних наук, професор, ректор КНТЕУ, 

академік Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і 

техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,  голова 

наукової секції ”Економіка” МОН України, член наукової ради Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України, Почесний член Асоціації казначеїв України 

Шаповал Світлана Леонидівна - кандидат технічних наук, доцент, проректор з науково-

педагогічної роботи КНТЕУ. 

Кравченко Оксана Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету 

соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 

Шинкарук Василь Дмитрович – доктор філологічних наук, професор, декан 

гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 
Діхтяренко Світлана Юріївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Ржевський Геннадій Миколайович - кандидат психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри психології, директор центру педагогічних та психологічних досліджень  

Київського національного торгівельно-економічного університету. 

Вікторова Леся Вікторівна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

соціальної педагогіки та інформаційних технологій Національного університету 

біоресурсів і природокористування україни 

Пасічнюк Ольга Петрівна – практичний психолог Центру педагогічних та 

психологічних досліджень Київського національного торгівельно-економічного 

університету.  

Харченко Надія Анатоліївна - кандидат психологічних наук, викладач кафедри 

психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Горенко Мар'яна Вячеславівна - викладач кафедри психології Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Філатова Тетяна Сергіївна - викладач кафедри психології Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок денний 

10:00-10:30 – реєстрація 

11:00-12:00 – еко-тренінги у Національному дендрологічному парку «Софіївка». 

13:30 – секційні заняття 

  



Еко-тренінги у Національному дендрологічному парку «Софіївка»: 

1. Швець Владислава – Головний спеціаліст відділення комплектування Уманського 

ОМВК. 

Тренінг «Текстиле-терапія як засіб зняття психоемоційної напруги та спосіб пошуку 

особистісного ресурсу». 

2. Якименко Анна – керівник Студії Психології м Умань 

Практикум-самоаналіз «Ключі до себе». 

3. Пасічнюк Ольга Петрівна – екзистенційний психотерапевт, член Міжнародної 

асоціації екзистенційного консультування практичний психолог центру педагогічних та 

психологічних досліджень Київського національного торговельно-економічного 

університету «Змінюючи реальність – терапевтична сила слова» 

 

ПЛЕНАРОНЕ ЗАСІДАННЯ 

Л.В. Вікторова, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри соціальної педагогіки та 

інформаційних технологій в освіті НУБіП України (м. Київ) 

«Розробка концепції іншомовної підготовки дорослих у процесі неформальної освіти» 

Г.М. Ржевський, кандидат психологічних наук, доцент, директор центру педагогічних та 

психологічних досліджень, доцент кафедри психології Київського Національного 

торговельно-економічного університету, м Київ, Україна 

«Теоретичні і методичні засади багатовекторного впливу інтернет -середовища на 

студентів університету» 

С.Ю. Діхтяренко, канд. психол. н., доцент кафедри психології Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини 

«Формування умінь безконфліктної взаємодії студентів» 

В.В. Швець, психолог Уманського ОМВК, м.Умань 

«Творчі здібності підлітків як предмет психологічного дослідження» 

Г.О. Шулдик, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини.  

«Психодрама як засіб діагностики та корекції особистісних проблем студентів» 

В.В. Шусть, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Інститут соціальної і 

політичної психології Національної академії педагогічних наук України 

«Методологічні підходи та принципи розвитку політичних цінностей української молоді» 

 

  



МАТЕРІАЛИ СЕКЦІЇ 1 

«Сучасні тренінгові технології.» 

 

М.С. Міщенко, ст. викладач кафедри психології Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

«Сучасні тренінгові технології у підвищенні кваліфікації психологів» 

Н.Л. Шеленкова, доцент кафедри психології Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

«Психодіагностичні можливості тренінгу» 

А.В. Шулдик, старший викладач кафедри психології Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

«Мотиваційно-ціннісний компонент професіоналізму практичного психолога» 

І.А. Лівандовська, викладач кафедри психології Уманського державного педагогічного  

університету імені Павла Тичини 

«Психологічний супровід розвитку становлення професійної самосвідомості  студентів-

психологів в процесі навчання» 

Н.А. Харченко, кандидат психологічних наук, викладач кафедри психології Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

«Формування екосвідомості та розвитку особистості» 

Г.М. Ржевський, Кандидат психологічних наук, доцент Директор центру педагогічних та 

психологічних досліджень Київського Національного торговельно-економічного 

університету, м. Київ, Україна  

Н.М. Клюйко, Студентка 3 курсу 27 групи денної форми навчання факультету економіки, 

менеджменту та психології  

«Діагностика індивідуальної свідомості та контролю діяльності студентів» 

 

МАТЕРІАЛИ СЕКЦІЇ 2 

«ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ 

ОСОБИСТОСТІ» 

 

Науковий керівник: В. М. Корольчук, д-р психол. наук, проф. 

Балан-Король Вероніка, 1м курс, 5 група Факультету економіки, менеджменту та 

психології Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ, 

Україна 

«Теоретичні основи психологічного відбору працівників банківських установ» 

І. О. Вахоцька, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

«Психокорекція особистості майбутніх психологів-практиків» 

Ю. В. Гичко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

«Емоційна компетентність як основа формування професійного фахівця» 

Г.М. Ржевський, Кандидат психологічних наук, доцент директор центру педагогічних та 

психологічних досліджень Київського Національного торговельно-економічного 

університету, м. Київ, Україна 

Г.О. Балан, Студент 3 курсу 29 групи факультету економіки, менеджменту та психології 

Київського Національного торговельно-економічного університету, м. Київ, Україна 

«Теоретико-емпіричне дослідження оптимізму серед студентської молоді» 

Г.М. Ржевський, Кандидат психологічних наук, доцент директор центру педагогічних та 

психологічних досліджень Київського Національного торговельно-економічного 

університету, м. Київ, Україна 

С.О. Доможилкіна, студентка 3 курсу 29 групи факультету економіки, менеджменту та 

психології Київського Національного торговельно-економічного університету, м. Київ, 

Україна 

«Проективний метод в психодіагностиці та особливості його застосування» 



Г.М. Ржевський, кандидат психологічних наук, доцент директор центру педагогічних та 

психологічних досліджень Київського Національного торговельно-економічного 

університету, м. Київ, Україна 

С.М. Дубовик, Студент 3 курсу 30 групи факультету економіки, менеджменту та 

психології Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ, 

Україна 

«Дослідження акцентуації характеру та аналіз результатів за методикою леонгарда - 

шмішека» 

Г.М. Ржевський, кандидат психологічних наук, доцент директор центру педагогічних та 

психологічних досліджень Київського національного торговельно-економічного 

університету, м. Київ, Україна 

Я.В. Голдинська, студентка 3 курсу 30 групи денної форми навчання Факультету 

економіки, менеджменту та психології Київського національного торговельно-

економічного університету, м. Київ, Україна 

«Сучасні погляди українських вчених на природу творчості» 

Г.М. Ржевський, кандидат психологічних наук, доцент Директор центру педагогічних та 

психологічних досліджень Київського національного торговельно-економічного 

університету, м. Київ, Україна 

К.О. Горлата, студентки 2 курсу 27 групи факультету економіки, менеджменту та 

психології Київського Національного торговельно-економічного університету, м. Київ, 

Україна 

«Психобіографічне дослідження особистості» 

Г.М. Ржевський, кандидат психологічних наук, доцент директор центру педагогічних та 

психологічних досліджень Київського Національного торговельно-економічного 

університету, м. Київ, Україна 

Г-К.С. Єфременко, студентка 3 курсу 29 групи денної форми навчання факультету 

економіки, менеджменту та психології Київського національного торговельно-

економічного університету, м. Київ, Україна 

«Критерії кар’єрного розвитку особистості та їх діагностики» 

Г.М. Ржевський, кандидат психологічних наук, доцент директор центру педагогічних та 

психологічних досліджень Київського Національного торговельно-економічного 

університету, м. Київ, Україна 

А.М. Макогонова, студентка 3 курсу 27 групи денної форми навчання факультету 

економіки, менеджменту та психології Київського національного торговельно-

економічного університету, м. Київ, Україна 

«Сучасні погляди українських вчених на природу творчості» 

Г.М. Ржевський, кандидат психологічних наук, доцент директор центру педагогічних та 

психологічних досліджень Київського Національного торговельно-економічного 

університету, м. Київ, Україна  

В.Р. Колеснік, студентка 3 курсу 29 групи денної форми навчання факультету економіки, 

менеджменту та психології Київського національного торговельно-економічного 

університету, м. Київ, Україна 

“Дослідження зумовленості рівня домагань внутрішніми характеристиками особистості” 

Г.М. Ржевський, кандидат психологічних наук, доцент директор центру педагогічних та 

психологічних досліджень Київського Національного торговельно-економічного 

університету, м. Київ, Україна 

А.О. Куроченко Анна, студентка 2 курсу 27 групи факультету економіки, менеджменту 

та психології Київського Національного торговельно-економічного університету, м. Київ, 

Україна 

«Сучасні методи діагностики темпераменту» 



Г.М. Ржевський, кандидат психологічних наук, доцент директор центру педагогічних та 

психологічних досліджень Київського Національного торговельно-економічного 

університету, м. Київ, Україна 

В.М. Котенко, студентка 2 курсу 27 групи факультету економіки, менеджменту та 

психології Київського Національного торговельно-економічного університету, м. Київ, 

Україна 

«Теоретичні аспекти вивчення здібностей та їх психодіагностика» 

Г.М. Ржевський, кандидат психологічних наук, доцент директор центру педагогічних та 

психологічних досліджень Київського Національного торговельно-економічного 

університету, м. Київ, Україна 

Ю.О. Лавриненко, студентка 3 курсу 27 групи факультету економіки, менеджменту та 

психології Київського Національного торговельно-економічного університету, м. Київ, 

Україна 

«Проблема мудрості в психології та її діагностика» (на прикладі старшокласників школи 

ЗОШ В-Новоселицькоїї) 

Г.М. Ржевський, кандидат психологічних наук, доцент директор центру педагогічних та 

психологічних досліджень Київського Національного торговельно-економічного 

університету, м. Київ, Україна 

Л. Мангова, студентка 2 курсу 27 групи факультету економіки, менеджменту та 

психології Київського Національного торговельно-економічного університету, м. Київ, 

Україна 

«Теоретико-методологічні основи інтелекту» 

Г.М. Ржевський, кандидат психологічних наук, доцент директор центру педагогічних та 

психологічних досліджень Київського Національного торговельно-економічного 

університету, м. Київ, Україна 

Н. Манзюк, студентка 3 курсу 29 групи факультету економіки, менеджменту та 

психології Київського Національного торговельно-економічного університету, м. Київ, 

Україна 

«Сучасні методи психодіагностики характеру» 

Г.М. Ржевський, кандидат психологічних наук, доцент директор центру педагогічних та 

психологічних досліджень Київського Національного торговельно-економічного 

університету, м. Київ, Україна  

С.І. Поліщук, студентка 2 курсу 27 групи факультету економіки, менеджменту та 

психології Київського Національного торговельно-економічного університету, м. Київ, 

Україна 

«Ціннісні орієнтації особистості та їх діагностика» (на прикладі студентів-психологів 

КНТЕУ) 
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