Програма

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Час
проведення

Заходи

13.00 – 14.20

Пленарне засідання

14.25 – 16.00

Робота секцій:

Місце
проведення
заходів

Ауд. 329

 Секція 1 «Сучасний простір наукових
досліджень у галузі спеціальної освіти»

Ауд. 319

 Секція 2 «Актуальна проблеми соціальної
педагогіки»
 Секція 3 «Актуальна проблеми соціальної

Ауд. 327
Ауд. 329

роботі»
 Секція 4 «Актуальні проблеми практичної
психології»
 Секція 5 «Актуальні проблеми психології»

Регламент:
Доповіді: до 7 хв.
Запитання: до 5 хв.

Ауд. 303
Ауд. 316

Пленарне засідання
Голова: Попова Альона Олексіївна, голова наукового товариства студентів, аспірантів,
докторантів і молодих вчених Інституту людини
Секретар: Огороднік Анастасія Романівна, заступник голови наукового товариства студентів,
аспірантів, докторантів і молодих вчених Інституту людини
Ауд.: 329
№
1.

ПІБ студента
Попова Альона
Олексіївна

2.

Поджара
Альона
Євгеніївна

3.

Рогозна Юлія
Миколаївна

4.

Файдюк Олена
Валентинівна

5.

Царенко Юлія
Олександрівна

Голова наукового товариства
студентів, аспірантів,
докторантів і молодих вчених
Інституту людини

Тема виступу
Сучасні виклики для молодого науковця

Диплом І ступеня ІІ туру
Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт за
напрямом «Соціальна
педагогіка та корекційна
освіта»
Диплом ІІ ступеня ІІ етапу
Всеукраїнської студентської
олімпіади зі спеціальності
«Соціальна робота»

Активізація мовленнєво-рухового
аналізатора як фактор формування і
удосконалення усного мовлення у дітей
з порушенням мовленнєвої функції

Диплом І ступеня ІІ туру
Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт за
напрямом «Соціальна
педагогіка та корекційна
освіта»
Диплом І ступеня ІІ туру
Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт за
напрямом «Актуальні
проблеми інклюзивної освіти»

Соціально-педагогічна профілактика
агресивної поведінки підлітків у
загальноосвітніх навчальних закладах

Підвищення лідерського потенціалу
підлітків, які перебувають на обліку у
відділах ювенальної превенції

Педагогічна технологія «лялька як
персона» у формуванні емоційного
інтелекту дітей дошкільного віку в
інклюзивному середовищі

Секція 1
«Сучасний простір наукових досліджень у галузі
спеціальної освіти»
Голова: Таран Оксана Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної
психології, корекційної та інклюзивної освіти
Секретар: Іванкевич Ірина Андріївна
Ауд.: 319
№

ПІБ студента

1.

Беляк Станіслав
Вадимович
Васько Світлана
Анатоліївна

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Тема виступу

Сучасні підходи до класифікації мовленнєвих порушень у дорослих,
які перенесли інсульт, в Україні та США: компоративний аналіз
Технології використання сенсорної системи при формуванні усного
мовлення у дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком
мовлення
Доманчук
Психолого-педагогічні умови формування комунікативного
Олександр
компоненту мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку
Миколайович
з розладами аутистичного спектра
Золотарьова
Формування емпатії у дітей старшого дошкільного віку із загальним
Марина
недорозвитком мовлення ІІІ-го рівня засобами театралізованої
Миколаївна
діяльності
Косянчук Анна
Розвиток фонематичних процесів у дітей старшого дошкільного віку з
Дмитрівна
розладами аутистичного спектра
Куца Іванна
Формування зв'язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із
Романівна
загальним недорозвитком мовлення засобами казки
Мішина Юлія
Оволодіння навичкою грамотного письма дітьми з тяжкими
Сергіївна
порушеннями мовлення в умовах інклюзивного навчання
Попович Світлана Особливості формування уваги у дітей молодшого шкільного віку з
Сергіївна
дисграфією
Поцап Галина
Особливості формування мовлення у дітей молодшого шкільного
Володимирівна
віку з фонетико-фонематичним недорозвитком
Пурська Ірина
Організаційно-педагогічні умови забезпечення інклюзивного
Ігорівна
навчання учнів молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями
мовлення
Степанюк Світлана Формування психологічної готовності майбутніх вчителів-логопедів
Олександрівна
до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в
інклюзивному середовищі

Секція 2
«Актуальні проблеми соціальної педагогіки»
Голова: Снітко Марина Аркадіївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри
соціальної педагогіки та соціальної роботи
Секретар: Репка Марина Василівна
Ауд.: 327
№
1.

ПІБ студента
Власенко
Ірина Володимирівна

Тема виступу
Формування медіакомпетентності студентів вищих
навчальних закладів у соціальних мережах

2.

Лук’янець
Тетяна Леонідівна

3.

Малкова
Ольга Леонідівна

Особливості соціалізації підлітків в умовах тимчасового
дитячого колективу в закладах оздоровлення та
відпочинку
Соціально-педагогічна профілактика булінгу серед
підлітків у закладах оздоровлення та відпочинку

4.

Новосільська
Тетяна Миколаївна

5.

Пономарьова
Дарина Сергіївна

6.

Расцвєтов
Руслан Володимирович

Підготовка дівчат-підлітків до усвідомленого
материнства в умовах загальноосвітніх навчальних
закладів
Студентське самоврядування як засіб формування
активної життєвої позиції студентів у вищому
навчальному закладі
Формування соціальної відповідальності майбутніх
соціальних педагогів у гуртковій роботі

7.

Толчинська
Злата Олександрівна

Формування безпечної сексуальної поведінки підлітків у
центрах соціально-психологічної реабілітації

8.

Трибуль
Вікторія Вадимівна

Формування соціальної активності майбутніх
журналістів

9.

Шафран
Олена Володимирівна

Формування соціальної активності молодших школярів у
загальноосвітніх навчальних закладах

Секція 3
«Актуальні проблеми соціальної роботи»
Голова: Тимошенко Наталія Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної
педагогіки та соціальної роботи
Секретар: Раделицька Ірина Ігорівна
Ауд.: 329
№
1.

ПІБ студента
Гордієнко
Анна Сергіївна

Тема виступу
Превенція сімейного насильства в роботі з батьками
молодших підлітків

2.

Дуля
Аліна Володимирівна

Соціальна підтримка членів сімей учасників
антитерористичної операції

3.

Зубченко
Світлана Вікторівна

Особливості підготовки дітей, які виходять з-під опіки до
самостійного життя

4.

Кирилюк
Олена Володимирівна

Формування професійного іміджу майбутнього
соціального працівника

5.

Кревська
Тетяна Миколаївна

Робота соціального працівника з дітьми, які мають
обмежені можливості в центрах соціальної реабілітації

6.

Крижанівський
Дмитро Васильович

7.

Панченко
Яна Володимирівна

Статево-рольова соціалізація дівчат старшого шкільного
віку в умовах позашкільних навчально-виховних
закладів
Наставництво у соціальній роботі з дітьми, які виходять
з-під опіки

8.

Піцура
Тетяна Юріївна

Супервізія у практичній соціальній роботі як засіб
професійного зростання

9.

Скакун
Вікторія Олександрівна

Соціальна робота з підлітками, які вживають
психоактивні речовини

10.

Трахова
Дар’я Віталіївна

Соціальна робота з людьми похилого віку в
територіальних центрах соціального обслуговування

Секція 4
«Актуальні проблеми практичної психології»
Голова: Маланьїна Тетяна Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри
практичної психології
Секретар: Серпутько Оксана Миколаївна
Ауд.: 316
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ПІБ студента
Бортник Мирослав Васильович

Тема виступу
Психологічні особливості медіакомунікації як життєвої
активності підлітків
Венедиктова Дар`я Юріївна
Психологічні особливості емоційних бар`єрів у
міжособистісному спілкуванні підлітка.
Глузд Ольга Борисівна
Уявлення про сімейні стосунки у жінок з різною
тривалістю подружнього життя
Дейніченко Артем
Психосемантичний простір емоційного розвитку
Олександрович
здорових та розумово відсталих дорослих
Дядик Ольга Олегівна
Психологічні особливості феномену довіри у
міжособистісних стосунках
Колесник Ольга Сергіївна
Дослідження етнічної толерантності у старших школярів
Кот Марія Вікторівна
Теорія розв'язування винахідницьких завдань як метод
розумового розвитку дітей старшого дошкільного віку
Кузьменко Ярослав
Розвиток психологічної готовності до професійної
Миколайович
діяльності студентів-психологів
Нагнибіда Ольга Максимівна
Динаміка рівня тривожності у студентів у процесі
навчання
Никитюк Тетяна Миколаївна
Психологічні механізми особистісної тривожності в
підлітковому віці
Півторак Ірина Вячеславівна
Взаємозв’язок тривожності та адаптаційного потенціалу
студентів–психологів
Плахотя Юлія Віталіївна
Співвідношення віктимності та адаптаційного потенціалу
студентів-психологів
Плотнікова Алла Олександрівна Ціннісні аспекти суб’єктивного благополуччя українців та
словаків
Серпутько Оксана Миколаївна
Співвідношення психологічного благополуччя та стилів
ідентичності у осіб юнацького віку
Толпигіна Наталія Сергіївна
Особливості ситуативної самоактуалізації студентівпсихологів
Прядко Анастасія Олегівна

Зниження рівня агресивності у дітей дошкільного віку
засобами арт-терапії

Секція 5
«Актуальні проблеми психології»
Голова: Сорокіна Олена Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної,
вікової та педагогічної психології
Секретар: Сердюк Людмила Сергіївна
Ауд.: 303
№
1.

ПІБ студента
Бондарчук
Тетяна Петрівна

Тема виступу
Самоменеджмент учнівської молоді

2.

Велика
Тетяна Олександрівна

Соціально-психологічна допомога особам із зайвою
вагою

3.

Коваленко
Валерія Олександрівна

Психологічна компетентність фітнес-тренера

4.

Компанець
Аліна Сергіївна

Проблема харасменту в органiзацii

5.

Костецька
Валерія Андріївна

Діагностика тривожності молодших школярів з
розладами аутичного спектру

6.

Мaлежик
Тетянa Олександрівна

Розвиток емоційного інтелекту у професійному
становленні студентів

7.

Моруга
Марія Владиславівна

Булінг у шкільному середовищі

8.

Мулявка
Катерина Юріївна

Лідерські компетенції як навички фахівця ХХІ століття

9.

Сидорова
Вікторія Геннадіївна

Лояльність працівника в організації

10.

Стусь
Анна Олександрівна

Фрустрація особистості в професійному колективі

11.

Фоменко
Вікторія Олександрівна

Конкурентоздатність сучасних учителів

