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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ  

 

Киричук Галина Євгеніївна – ректор Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, доктор біологічних наук, професор.  

 
Заступники голови оргкомітету: 

1. Сейко Наталія Андріївна – доктор педагогічних наук, професор, 
проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. 

2. Журавльова Лариса Петрівна – доктор психологічних наук, 
професор, завідувач кафедри психології розвитку та консультування 

соціально–психологічного факультету Житомирського державного 
університету імені Івана Франка. 

Члени оргкомітету: 
1. Булах Ірина Сергіївна – доктор психологічних наук, професор, 

декан факультету психології Національного педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова. 

2. Вірна Жанна Петрівна – доктор психологічних наук, професор, 
декан факультету психології та соціології Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки. 

3. Перепелюк Тетяна Дмитрівна – кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри психології факультету соціальної та психологічної освіти 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

4. Котлова Людмила Олександрівна – кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри психології розвитку та консультування соціально-
психологічного факультету Житомирського державного університету імені 

Івана Франка. 

5. Марчук Катерина Анатоліївна – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри психології розвитку та консультування соціально-
психологічного факультету Житомирського державного університету імені 

Івана Франка. 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

19 квітня 2019 р. 

9
00

 – 10
00

 – заїзд, реєстрація учасників конференції (хол центрального корпусу 

ЖДУ імені Івана Франка, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 44). 

10
00 – 

12
00

 – пленарне засідання (конференційна зала ЖДУ імені Івана Франка). 

12
00 

– 12
30

 – кава–брейк. 

12
30

 – 14
00  

– робота секцій. 

14
00

–15
00 

– обідня перерва. 

15
00 

– наукові публічні лекції та майстер–класи від провідних науковців 
України та Польщі. 



Ларіонов Павло – докторант PhD з психології, лабораторія психологічних 
тестів Інституту психології Університету Казимира Великого (м. Бидгощ). 

«Персональна казка в дослідженні внутрішньоособистісних проблем: 
психодіагностичний підхід». 

 

 



Пленарне засідання 

19 квітня 2019 р. 10
00

– 12
00

. 

(конференційна–зала 208 ауд., корп.1) 

 

Відкриття конференції 

Вітальне слово 

Киричук Галина Євгеніївна – ректор Житомирського державного 

університету імені Івана Франка, доктор біологічних наук, професор.  

Сейко Наталія Андріївна – проректор з наукової та міжнародної роботи ЖДУ 

імені Івана Франка, доктор педагогічних наук, професор. 

Виступи 

Журавльова Лариса Петрівна – доктор психологічних наук, професор, 
завідувач кафедри психології розвитку та консультування соціально–

психологічного факультету ЖДУ імені Івана Франка. 
Проблематика особистісного зростання в сучасних психологічних 

дослідженнях. 

 

Вірна Жанна Петрівна – доктор психологічних наук, професор, декан 
факультету психології та соціології Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки. 
Професійне самозбереження і благополуччя особистості фахівця.  

 

Тичина Ірина Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент, декан 
соціально–психологічного факультету ЖДУ імені Івана Франка. 
Особистісне зростання як необхідна умова і критерій збереження 
психічного здоров’я людини. 

 
Павлик Надія Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальних технологій соціально–психологічного факультету ЖДУ імені Івана 
Франка.  
Діалогічні методи неформального навчання молоді. 

 

Котлова Людмила Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри психології розвитку та консультування соціально–психологічного 
факультету ЖДУ імені Івана Франка. 

Психологічні прийоми формування чесності у дітей в сім’ї. 

Можаровська Тетяна Вікторівна – кандидат психологічних наук, асистент 
кафедри психології розвитку та консультування соціально–психологічного 

факультету ЖДУ імені Івана Франка. 
Психологічні особливості розвитку екологічної свідомості підлітків з 

деструктивних сімей. 



Литвинчук Алла Іванівна – асистент кафедри психології розвитку та 
консультування соціально–психологічного факультету ЖДУ імені Івана 

Франка. 
Психологічні чинники розвитку екологічної самосвідомості у юнацькому 

віці. 

 
Грабовець Анна Анатоліївна – магістрантка 1 курсу спеціальності 

«Психологія» соціально–психологічного факультету ЖДУ імені Івана Франка. 
Вікові особливості стратегій прийняття рішень представників чоловічої 

статі у ситуації обмеженого часу.  



Секція 1. 

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЇ 

ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ 

12
30

– 14
00

 (701ауд.) 

Керівник Журавльова Лариса Петрівна – доктор психологічних 
наук, професор, завідувач кафедри психології розвитку та 

консультування ЖДУ імені Івана Франка. 

Секретар Шмиглюк Оксана Геннадіївна – асистент кафедри 

психології розвитку та консультування ЖДУ імені Івана 
Франка. 

Доповіді: 

1. Бутузова Лариса Петрівна – кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. 
Аналіз рівня невротизації студентів із різною учбовою успішністю. 

2.  Гавриловська Ксенія Петрівна – кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри соціальної та практичної психології Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. 
Шляхи підтримки дітей та підлітків із депресивними проявами:  

робота з родиною. 
3. Котлова Людмила Олександрівна – кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри психології розвитку та консультування Житомирського 
державного університету імені Івана Франка. 
Психологічні прийоми формування чесності у дітей в сім’ї. 

4. Коломієць Тетяна Володимирівна – кандидат психологічних наук, 
доцент кафедри психології розвитку та консультування Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. 
Можаровська Тетяна Вікторівна – кандидат психологічних наук, 

асистент кафедри психології розвитку та консультування 
Житомирського державного університету імені Івана Франка. 

Литвинчук Алла Іванівна – асистент кафедри психології розвитку та 
консультування Житомирського державного університету імені Івана 

Франка. 
Психологічні ознаки деструктивної сім'ї. 

5. Максимець Світлана Миколаївна – кандидат психологічних наук, 
доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології 

Житомирського державного університету імені Івана Франка. 
Вонсович Юлія Юріївна – магістрантка 2 курсу соціально–
психологічного факультету Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. 
Психологічні особливості емоційної сфери молоді вразливих 

категорій. 



6. Максимець Світлана Миколаївна – кандидат психологічних наук, 
доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології 

Житомирського державного університету імені Івана Франка. 
Шрубович Марія Олександрівна – магістрантка 2 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 
Психологічні особливості емоційної сфери молоді вразливих 

категорій. 
7. Мельничук Сергій Костянтинович – кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету  імені 

Володимира Винниченка. 
Компоненти та критерії вивчення впевненості в собі. 

8. Фриз Ірина Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. 
Концептуальні підходи до психологічного вивчення волі. 

9. Стахова Ольга Олександрівна – кандидат психологічних наук, старший 
викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології 
Житомирського державного університету імені Івана Франка. 

Савина Анна Юріївна – студентка 5 курсу Житомирського державного 
університету імені Івана Франка. 

Пізнавальна самостійність особистості студента як фактор успішності 
його учбово-професійної діяльності. 

10. Близнюкова Олена Миколаївна – кандидат психологічних наук, 
викладач  кафедри практичної психології Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 
Соціально-психологічні основи формування фасилятивності у 

підлітковому віці. 
11. Лівандовська Інна Антонівна – викладач кафедри психології Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини.  
Проблема особистісного зростання підлітків в умовах соціального 

сирітства. 
12. Мухіна Людмила Михайлівна – викладач кафедри психології 

Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. 

Психологічні особливості конфліктологічної компетентності 
майбутніх учителів. 

13. Весельська Алла Леонідівна – асистент кафедри соціальної та 
практичної психології Житомирського державного університету імені 

Івана Франка. 
Дослідження розуміння емоційного змісту музичних творів у 

юнацькому віці. 
14. Мельничук Марія Юріївна  – асистент кафедри практичної психології 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету  імені 
Володимира Винниченка. 

Взаємозв'язок індивідуалізації та соціалізації в процесі розвитку 
особистості. 



15. Шапран Тетяна Миколаївна – асистент кафедри психології розвитку 
та консультування Житомирського державного університету імені Івана 

Франка. 
Механізми ескалації внутрішньоособистісних конфліктів.  

16. Шмиглюк Оксана Геннадіївна – асистент кафедри психології розвитку 
та консультування Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. 

Особливості ідентичності сучасного українця. 
17. Бодашевська Юлія Сергіївна – аспірантка кафедри психології розвитку 

та консультування Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. 

Особливості смисложиттєвих орієнтацій в ранньому юнацькому віці. 
18. Гаврилюк Ірина Олександрівна – аспірантка кафедри загальної і 

соціальної психології та соціології Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки. 

Психологічний простір як регулятор особистісного росту. 
19. Лаас Марина Вікторівна – аспірантка кафедри психології розвитку та 

консультування Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. 
Основні чинники розвитку емоційного інтелекту. 

20. Мужанова Наталія Володимирівна – аспірантка кафедри психології 
розвитку та консультування Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. 
Онтогенетична динаміка системи цінностей представників 

неформальних субкультур. 
21. Сенкевич Вікторія Генріхівна – аспірантка кафедри психології 

розвитку та консультування Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 

Розробка опитувальника для визначення стратегій реагування 
юнацтва на небезпеку щодо ураження ВІЛ. 

22. Амелічкіна Вікторія Вікторівна  – магістрантка 1 курсу соціально-
психологічного факультету Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. 
Дитячо–батьківські взаємини як чинник агресивної поведінки в 

дошкільному віці. 
23. Байдала Юлія Романівна – магістрантка 1 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 

Первинні прояви его–станів людини в колі сім’ї: теоретичний аспект. 
24. Бізін Павло Сергійович – магістрант 1 курсу соціально-психологічного 

факультету Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. 

Просоціальність: поняття та історія досліджень. 

25. Безверхня Катерина Олегівна – студентка 4 курсу соціально-
психологічного факультету Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. 



Особливості сприймання та стратегії поведінки пересічних перехожих 
на звернення жінки про допомогу.  

26. Богатирчук Жанна Михайлівна – студентка 4 курсу соціально-
психологічного факультету Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. 
Уявлення про релігійні поняття «Ангел» та «Демон» християн 
підліткового віку. 

27. Василенко Світлана Василівна – магістрантка 2 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. 
Вплив екстремальних умов праці на ціннісно–смислову сферу 

особистості. 
28. Габрук Катерина Сергіївна  – магістрантка 1 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 

Психологічні дослідження ціннісних орієнтацій. 
29. Галицький Олексій Миколайович – студент 4 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 
Образ майбутньої сім’ї у студентів з різною релігійною орієнтацією . 

30. Горбачук Юлія Олександрівна – магістрантка 2 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. 
Аналіз психологічних станів військовослужбовців, що повернулися із 

зони АТО. 
31. Грабовець Анна Анатоліївна – магістрантка 1 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 

Психологічні особливості прийняття рішень. 
32. Громницька Олена Петрівна – магістрантка 1 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 

Особливості взаємозв’язку особистості та професійної ідентичності у 
старшокласників. 

33. Гуріна Дарина Олександрівна – студентка 4 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 

Особливості ставлення юнаків православного віросповідання до 
релігії ісламу. 

34. Давиденко Сергій Олександрович – магістрант 2 курсу соціально-
психологічного факультету Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. 
Психологічні особливості розвитку прихильності до урбаністичного 

та контрурбаністичного способу життя 
35. Заріцька Віта Валеріївна – магістрантка 1 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 



Особливості зв’язку рівня емоційного вигорання та стажу професійної 
діяльності середнього медичного персоналу з різним сімейним 

статусом. 
36. Зінченко Марина Олегівна – магістрантка 1 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 
Феномен емоційного інтелекту, структура та підходи до його 

вивчення. 

37. Євтушок Марія Михайлівна – магістрантка 2 курсу соціально-
психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 

Гендерні відмінності уявлень про кохання осіб підліткового віку. 
38. Каденюк Марія Антонівна – магістрантка 2 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 

Особливості образу «красива жінка» у свідомості сучасних жінок . 
39. Кацімон Катерина Андріївна – магістрантка 1 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 

Гроші як предмет психологічного дослідження. 
40. Кириєнко Ірина Анатоліївна – магістрантка 2 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 

Гендерні особливості мотивації до волонтерської діяльності.  
41. Кравчук Зінаїда Володимирівна – магістрантка 2 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. 
Порівняльний аналіз психологічної готовності до шкільного 

навчання дітей, які відвідують логопедичні та старші групи ДНЗ. 
42. Куранова Катерина Олександрівна – магістрантка 2 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 

Геймерська мотивація у підлітковому та дорослому віці. 
43. Любарчук Яна Миколаївна – магістрантка 2 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 

Особливості рефлексії особистісної якості «далекоглядний» у 
молодшому шкільному віці. 

44. Мартинчук Олена Олександрівна – магістрантка 2 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 

Причини та наслідки тривожності і страхів у дітей молодшого 
шкільного віку під впливом навчання. 

45. Міров Дмитро Романович – магістрант 1 курсу соціально-
психологічного факультету Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. 



Психічне здоров’я: поняття та структура 
46. Мосійчук Віктор Сергійович  – магістрантка 1 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 

Теоретичний аналіз поняття «політичні орієнтації». 
47. Нагорна Юлія Миколаївна – магістрантка 1 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. 
Емоційний інтелект як чинник успішної соціалізації. 

48. Нацевич Віталій Юрійович – магістрант 2 курсу соціально-
психологічного факультету Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. 
Образ майбутнього очима працюючої та не працюючої молоді: 

гендерні особливості. 
49. Норинчак Аліна Миколаївна – магістрантка 2 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 

Особливості формування прив`язаності матері до дитини у 
пренатальному періоді. 

50. Осадчук Анастасія Миколаївна – магістрантка 2 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 

Гендерні відмінності у схильності до маніпулювання. 
51. Осадчук Ольга Василівна – студентка 4 курсу ННІП Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. 
Відображення батьківського ставлення у емоційному благополуччі 

дошкільників. 
52. Перепелиціна Оксана Сергіївна – магістрантка 2 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 

Психологічні особливості стресостійкості у юнацькому віці. 
53. Побережна Вікторія Степанівна – магістрантка 2 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 
Перспективи використання ходьби у контексті постнекласичної 

психопедагогіки та психотерапії. 
54. Портницька Анна Андріївна – магістрантка 1 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 

Чинники розвитку та вікові особливості прояву життєстійкості у 
юнацькому та дорослому віці. 

55. Руденко Ірина Валеріївна – магістрантка 2 курсу соціально-
психологічного факультету Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. 
Дослідження особливостей мотивації подружжя до розлучення. 

56. Сардаковський Ян Анатолійович – магістрант 1 курсу соціально-
психологічного факультету Житомирського державного університету 



імені Івана Франка. 
Теоретичні засади дослідження психологічних особливостей 

соціальної ідентичності молодих поляків та українців. 
57. Сидухіна Аліна Олегівна – магістрантка 2 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 
Особливості професійного самовизначення старшокласників з повних 

та не повних сімей.  
58. Соболєва Єлизавета Сергіївна – магістрантка 1 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 

Основні фактори формування образу політика у свідомості. 
59. Taлько Аліна Зенонівна – магістрантка 2 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 

Чинники психологічного благополуччя в підлітковому віці. 
60. Ткачук Валентина Іванівна – магістрантка 1 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 
Особливості психологічних чинників задоволеності шлюбом на етапі 

ранньої дорослості. 
61. Томчук Юлія Михайлівна – магістрантка 2 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 

Гендерні особливості ставлення до хвороби. 
62. Трохимчук Мирослав Валерійович – магістрант 1 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 

Теоретичний аналіз проблеми соціальної ідентичності. 
63. Цимбалюк Ірина Миколаївна – магістрантка 1 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 

Чесність як морально-психологічна якість особистості. 
64. Шевчук Оксана Петрівна – магістрантка 1 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. 
Психологічні особливості рольового конфлікту працюючих жінок. 



Секція 2. 

СОЦІАЛЬНО–ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ПРОФЕСІЙНОГО ТА ОСОБИСТІСНОГО 

ЗРОСТАННЯ 

12
30

– 14
00

 ( 703 ауд.) 

Керівник Коломієць Тетяна Володимирівна – кандидат 

психологічних наук, доцент кафедри психології розвитку та 
консультування ЖДУ імені Івана Франка. 

Секретар Можаровська Тетяна Вікторівна – кандидат психологічних 
наук, асистент кафедри психології розвитку та 

консультування ЖДУ імені Івана Франка. 

Доповіді: 

1. Білецька Ірина Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри теорії та практики іноземних мов Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 
Мовне портфоліо у професійному зростанні вчителя іноземної мови. 

2. Лаухіна Інна Станіславівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри теорії та практики іноземних мов Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Формування творчого потенціалу вчителя французької мови як 
запорука його професійного зростання в контексті євроінтеграційних 

освітніх процесів. 
3. Ольховецький Сергій Миколайович – кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри психології Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини. 

Детемінанти бар’єрів в професійному становленні особистості. 
4. Павлик Надія Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальних технологій Житомирського державного університету імені 
Івана Франка. 
Діалогічні методи неформального навчання молоді. 

5. Перепелюк Тетяна Дмитрівна – кандидат психологічних наук‚ доцент 
кафедри психології Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. 
Психологічний захист учителя в процесі професійної діяльності. 

6. Котловий Сергій Анатолійович – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри соціальних технологій Житомирського державного 

університету імені Івана Франка. 
Функціональна компетентність соціального працівника. 

7. Кулаковський Тарас Юрійович – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри психології розвитку та консультування Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. 
Кулаковська Ольга Григорівна – асистент кафедри психології 



розвитку та консультування Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 

Образ успішного підприємця в уявленнях студентської молоді. 
8. Пирог Ганна Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент 

кафедри психології розвитку та консультування Житомирського 
державного університету імені Івана Франка. 
Політичні орієнтації у структурі політичної свідомості. 

9. Авчіннікова Галина Дмитрівна  – кандидат педагогічних наук‚ 
старший викладач кафедри теорії та практики іноземних мов 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.  
Етика професійного спілкування майбутніх педагогів. 

10. Мастилко Наталія Володимирівна – кандидат філологічних наук‚ 
старший викладач кафедри теорії та практики іноземних мов 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 
Кризи професійного становлення викладача та шляхи їх подолання. 

11. Кришко Анна Юріївна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 
теорії та практики іноземних мов Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 
Самоосвіта та прагнення до  самовдосконалення – важливі чинники 
професійного зростання вчителя англійської мови. 

12. Литвиненко Віктор Юрійович – старший викладач кафедри теорії та 
практики іноземних мов Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 
Активізація самостійності студентів як складова ефективної моделі 

особистісного зростання майбутнього педагога . 
13. Палько Інна Миколаївна – старший викладач кафедри соціальних 

технологій Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. 

Технологія створення пластилінової анімації як інструмент 
формування міжкультурної толерантності майбутніх фахівців 

соціальної сфери. 
14. Ставчук Наталія Василівна – викладач кафедри теорії та практики 

іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені 
Павла Тичини. 
Реалізація  особистого та професійного потенціалу вчителя іноземних 

мов у педагогічній діяльності. 
15. Філіппович Таміла Миколаївна – викладач кафедри теорії та практики 

іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені 
Павла Тичини. 

Інтеркультурний аспект в сучасній системі професійного та 
особистісного зростання викладача іноземних мов. 

16. Гурський Ігор Юрійович – викладач-стажист кафедри теорії та 
практики іноземних мов Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 
Роль коучингових технологій в професійному зростанні керівників 

закладів вищої освіти. 
17. Кирильчук Інна Василівна – асистент кафедри психології розвитку та 



консультування Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. 

Психосемантичне дослідження образу «здібного/нездібного учня» у 
свідомості п’ятикласників. 

18. Кирильчук Інна Василівна – асистент кафедри психології розвитку та 
консультування Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. 

Саліонович Маргарита Олексіївна – студентка 3 курсу соціально-
психологічного факультету Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. 
Гендерні особливості адаптації до навчання учнів при переході в 

середню школу. 
19. Великжаніна Дар’я Василівна – аспірант кафедри педагогіки і 

педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького. 

Соціально-педагогічна робота в школі щодо формування життєвої 
компетентності підлітків засобами створення ситуації успіху 

20. Гречуха Ірина Анатоліївна – аспірантка кафедри психології розвитку 
та консультування Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. 

Умови особистісного зростання літературно обдарованої особистості.  
21. Гуцуляк Олександра Павлівна – аспірантка кафедри психології 

розвитку та консультування Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 

Психологічні особливості професійного самовизначення в  юнацькому 
віці.  

22. Шикирава Наталія Миколаївна – аспірантка кафедри психології 
розвитку та консультування Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. 
 Емпатія в структурі професійних якостей практичних психологів. 

23. Арсенюк Богдан Сергійович – магістрант 2 курсу соціально-
психологічного факультету Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. 
Порівняльний аналіз рефлексії особистісної якості «кмітливий» у 
молодших школярів та підлітків. 

24. Данильченко  Ірина Вікторівна – магістрантка 2 курсу факультету 
психології Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова. 
Психологічні особливості розвитку професійної мотивації у студентів-

психологів 
25. Залізна Крістіна Едуардівна – магістрантка 2 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 

Формування міжособистісних стосунків в колективі фахівців 
промислової галузі. 

26. Капункіна Юлія Сергіївна – магістрантка 2 курсу соціально-
психологічного факультету Житомирського державного університету 



імені Івана Франка. 
Психологічні передумови розвитку комунікативної компетентності 

майбутніх психологів. 
27. Корчемлюк Олена Сергіївна – магістрантка 2 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 
Професійне вигоряння державних службовців. 

28. Куліш Олена Володимирівна – студентка Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Психологічний супровід у сфері професійної педагогічної діяльності. 
29. Литвак Оксана Йосипівна – магістрантка 2 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 

Особливості вибору професії студентами хелперських спеціальностей. 
30. Лоханова Наталія Олексіївна – магістрантка 2 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 

Аналіз змін психологічного ставлення до грошей студентів-
економістів в умовах ділової групи “CASH FLOW”. 

31. Марченко Аліна Сергіївна – магістрантка 2 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 

Вікові особливості стратегій поведінки у конфліктній ситуації 
працівників сфери освіти. 

32. Мельниченко Павло Олександрович – магістрант 2 курсу соціально-
психологічного факультету Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. 
Теоретико-методичні засади аналізу стратегій психологічних впливів 

у процесі консультування дітей в закладах загальної середньї освіти. 

33. Орлова Владислава Сергіївна – студентка Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини. 
Дефініція відхилень у поведінці. 

34. Попович Діана Павлівна – магістрантка 2 курсу соціально-
психологічного факультету Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. 
Особливості самооцінки учнів із відмінним соціометричним статусом. 

35. Пивовар Алла Миколаївна – магістрантка 2 курсу соціально-
психологічного факультету Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. 
Теоретичні основи дослідження мотивів  створення шлюбу.  

36. Сінгаєвська Тетяна Володимирівна – магістрантка 2 курсу соціально-
психологічного факультету ЖДУ імені Івана Франка. 

Зв'язок рівня макіавеллізму та рівня домагань студентів старших 
курсів. 

37. Сидорук Ольга Миколаївна – магістрантка 2 курсу соціально-
психологічного факультету Житомирського державного університету 



імені Івана Франка. 
Особистісні якості майбутніх психологів з різним рівнем 

макіавеллізму. 
38. Сушко Сергій Михайлович – магістрант 2 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 
Особливості копінг– стратегій у подоланні стресу підлітками. 

39. Твердюк Тетяна Анатоліївна – магістрантка 2 курсу соціально-
психологічного факультету Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. 
Синдром емоційного вигорання у педагогічних працівників.  

40. Хохлова Ксенія Ігорівна – магістрантка 1 курсу соціально-
психологічного факультету Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. 
Психологічні особливості формування національно–патріотичної 

свідомості.  
41. Чупіна Катерина Олександрівна – студентка факультету соціальної 

та педагогічної освіти Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини. 
Соціально–психологічний супровід  студенток з інвалідністю   в 

умовах закладу вищої освіти. 
42. Якименко Світлана Анатоліївна – магістрантка 2 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 

Особливості мотиваційних чинників вибору професії випускниками 
шкіл. 

43. Яценко Наталія Вікторівна – магістрантка 2 курсу соціально-
психологічного факультету Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. 
Особливості сприймання обличчя людини в дорослому віці: 

гендерний аспект. 
 

 



Секція 3. 

ТЕХНОЛОГІЇ ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ 

12
30

– 14
00

 (801ауд.) 

Керівник Котлова Людмила Олександрівна – кандидат 
психологічних наук, доцент кафедри психології розвитку та 

консультування ЖДУ імені Івана Франка. 

Секретар Литвинчук Алла Іванівна –  асистент кафедри психології 

розвитку та консультування ЖДУ імені Івана Франка.  

Доповіді: 

1. Васьківська Галина Олексіївна – доктор педагогічних наук, завідувач 
відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України.  

Технології особистісного зростання у контексті концепція 
профільного навчання. 

2. Демченко Ірина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри 
спеціальної освіти, декан факультету дошкільної та спеціальної освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 
Технології особистісного зростання майбутнього спеціального 

педагога. 
3. Кірдан Олена Леонідівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри 

педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 
Теоретичні аспекти розвитку персоналу щодо управління якістю 

освіти. 
4. Коновальчук Валентина Іванівна – доктор філософських наук, доцент, 

завідувач кафедри психології КНЗ «Черкаський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної 

ради».  
Сучасні концепції психології особистісного зростання. 

5. Осадченко Інна Іванівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри 
педагогіки та освітнього менеджменту, завідувач Польсько-українською 

науково-дослідницькою лабораторією психодидактики імені 
Я. А. Коменського Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини.  

Креативні технології навчання як технології особистісного зростання.  
6. Бартків Оксана Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.  

Інноваційні підходи до особистісного зростання соціального 
працівника. 

7. Гриньова Наталія В’ячеславівна – кандидат психологічних наук, 
доцент кафедри психології Уманського державного педагогічного 

університету імені  Павла Тичини. 
Психологічні чинники особистісного зростання суб’єкта . 



8. Данилюк Оксана Климівна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри філології та методики початкової освіти Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки.  
Мовна творчість у контексті підготовки майбутніх учителів 

початкової школи. 
9. Дзюбенко Ірина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри виховних технологій та педагогічної творчості Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 
Формування громадянськості особистості у особистісному вимірі. 

10. Дурманенко Оксана Леонідівна – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри педагогіки Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки.  
Сучасні технології навчання обдарованих учнів. 

11. Кірдан Олександр Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, 
завідувач кафедри економіки та соціально–поведінкових наук Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 
Особливості професійного та особистісного зростання майбутніх 

економістів. 
12. Кирилюк Марія Андріївна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри теорії та практики іноземних мов Уманського державного 

педагогічного університету імені  Павла Тичини. 
Інноваційні підходи до особистісно-професійного зростання в умовах 

післядипломної педагогічної освіти Німеччини. 
13. Міщенко Марина Сергіївна – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри психології Уманського державного педагогічного університету 
імені  Павла Тичини. 

Самоактуалізація та особистісне зростання. 
14. Мельничук Ірина Ярославівна – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри практичної психології Центаральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

Психокорекція девіантної поведінки підлітків. 
15. Паладьєва Алла Федорівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри теорії та практики іноземних мов Уманського державного 
педагогічного університету імені  Павла Тичини. 
Технологія колективної розумової діяльності як інструмент розвитку 

особистісно–пізнавальних якостей студентів. 
16. Пічкур Микола Олександрович – кандидат педагогічних наук, 

професор кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини.  

Роль проектно-дизайнерської уяви учнів у системі особистісного 
зростання. 

17. Ревнюк Наталя Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальної педагогіки та соціальної роботи, проректор з науково-

педагогічної роботи Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини.  

Інноваційні тенденції особистісного зростання студентської молоді. 
18. Тичина Ірина Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент 



кафедри соціальної та практичної психології, декан соціально-
психологічного факультету Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. 
Особистісне зростання як передумова і критерій збереження 

психічного здоров’я людини. 
19. Ткачук Лариса Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 
Історичні аспекти технології особистісного зростання. 

20. Ткачук Мирослава Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 
Особливості особистісного зростання у контексті національно-

патріотичного виховання. 
21. Хайрулліна Юлія Олександрівна – кандидат філософських наук, 

доцент кафедри музичного мистецтва Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського. 

Теоретичні аспекти розвитку персоналу у педагогічних закладах 
вищої освіти. 

22. Чирва Галина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент 

Уманського державного педагогічного університет імені Павла Тичини. 
Викладання дисциплін у закладах вищої освіти на засадах технології 

особистісного зростання. 
23. Шулдик Галина Олексіївна – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри психології Уманського державного педагогічного університету 
імені  Павла Тичини. 

Формування професійної ідентичності студентів–психологів. 
24. Якимчук Ірина Павлівна – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри психології Уманського державного педагогічного університету 
імені  Павла Тичини. 

Передумови та чинники особистісного зростання студента в процесі 
професійного навчання. 

25. Якимчук Борис Андрійович – кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри психології Уманського державного педагогічного університету 
імені  Павла Тичини. 

Рівні формування соціальної зрілості особистості студентів.  
26. Гуртовенко Наталія Вікторівна – кандидат психологічних наук, 

викладач кафедри психології Уманського державного педагогічного 
університету імені  Павла Тичини. 

Соціально-психологічні аспекти професійного зростання майбутнього 
педагога. 

27. Савченко Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 
Професійний імідж викладача закладу освіти як компонент 

особистісного зростання. 
28. Смалько Оксана Василівна – кандидат педагогічних наук, викладач 



кафедри педагогіки, психології та окремих методик Луцького 
педагогічного коледжу. 

Формування відповідального ставлення до батьківства: технології 
особистісного зростання.  

29. Харченко Надія Анатоліївна – кандидат психологічних наук, старший 
викладач кафедри психології Уманського державного педагогічного 
університету імені  Павла Тичини. 

Вплив медіа засобів на розвиток особистісного зростання студентів.  
30. Шулдик Анатолій Володимирович – кандидат психологічних наук, 

старший викладач кафедри психології Уманського державного 
педагогічного університету імені  Павла Тичини. 

Становлення професіоналізму майбутнього психолога . 
31. Житнухіна Катерина Павлівна – викладач кафедри виховних технологій 

та педагогічної творчості Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини. 

Реалізація педагогічної умови стимулювання процесу формування 
відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів 

педагогічних університетів. 
32. Калиновська Ірина Сергіївна – викладач факультету дошкільної та 

спеціальної світи Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини.  
Технології особистісного зростання майбутнього психолога до роботи 

в інклюзивних навчальних закладах. 
33. Побережник Ольга Валентинівна – викладач кафедри теорії та 

практики іноземних мов Уманського державного педагогічного 
університету імені  Павла Тичини. 

Проблематизація освітнього контенту – запорука особистісного 
зростання майбутніх вчителів французької мови. 

34. Сажієнко Алла Петрівна – викладач природничих дисциплін та методик  
початкової освіти КВНЗ «Уманський гуманітарно–педагогічний коледж 

ім. Т. Г. Шевченка».  
Технології особистісного зростання молодшого школяра . 

35. Станішевська Вікторія Іванівна – викладач кафедри психології 
Уманського державного педагогічного університету імені  Павла Тичини. 
Соціально–психологічний тренінг як засіб до професійного зростання. 

36. Шаповалюк Катерина Володимирівна – викладач кафедри психології 
Уманського державного педагогічного університету імені  Павла Тичини. 

Процес самовдосконалення та самореалізації особистості як шлях до 
професійного зростання. 

37. Ян Генцян – викладач-стажист кафедри теорії та практики іноземних 
мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. 
Технологія проектного навчання як спосіб організації самостійної 

пошукової діяльності студентів. 
38. Гичко Юлія Володимирівна – аспірант кафедри психології Уманського 

державного педагогічного університету імені  Павла Тичини. 
Вплив емоційного інтелекту на особистісне зростання. 



39. Горенко Мар’яна В’ячеславівна – аспірант кафедри психології 
Уманського державного педагогічного університету імені  Павла Тичини. 

Гендерні особливості професійного зростання психолога.  
40. Сажієнко Олександр Петрович – аспірант Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини.  
Теоретичні аспекти особистісного зростання майбутніх фахівців 
комп’ютерної сфери. 

41. Котловий Олександр Анатолійович – вчитель англійської мови 
Житомирської загальноосвітньої школи № 14. 

Міжпредметні компетентності на уроках іноземної мови: їх 
використання. 

42. Гаврилюк Ірина Анатоліївна – магістрантка 2 курсу соціально-
психологічного факультету Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. 
Формування конструктивної взаємодії підлітків в умовах соціально–

психологічного тренінгу. 
43. Ганошина Альона Іванівна – магістрантка 1 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 
Прив’язаність до батьків як чинник подружніх стосунків. 

44. Горшкальова Тетяна Миколаївна – музичний  керівник  ДНЗ №7 
м.Малин. 

Вплив  музикотерапії на внутрішній механізм саморегуляції та 
зцілення особистості людини. 

45. Ігнатюк Марина Вікторівна – магістрантка 2 курсу соціально-
психологічного факультету Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. 
Психологічні особливості сприйняття жінками власного тіла після 

фототерапії. 
46. Кус-Якимлюк Ганна Іванівна – магістрантка 2 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 

Дослідження особливостей сприймання ландшафтних об’єктів 
студентами післядипломної освіти. 

47. Кравчук Вікторія Олександрівна – магістрантка 2 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 

Порівняльний аналіз особливостей міжособистісної взаємодії 
представників професій різного типу. 

48. Михайловська Марія Юріївна – магістрантка 2 курсу соціально-
психологічного факультету Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. 
Формування конфліктологічної компетентності в освітньому 

середовищі ВНЗ. 
49. Романов Олексій Юрійович – магістрант 1 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 



Теоретичний аналіз взаємозв'язку рівня макіавеллізму та факторів 
великої п'ятірки у студентів психологів жіночої статі. 

50. Сидоренко Марія Сергіївна – студентка 4 курсу соціально-
психологічного факультету Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. 
Технологія профілактики суїциду серед підлітків у роботі соціального 
педагога. 

51. Сич Марія Вікторівна – студентка 3 курсу Уманського державного 
педагогічного університету імені  Павла Тичини. 

Світоглядно-ціннісні орієнтири особистісного розвитку бакалавра . 
52. Тищенко Вікторія Олегівна – магістрантка кафедри педагогіки та 

освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини. 

Теоретичні аспекти особистісного зростання майбутніх викладачів 
ЗВО. 

53. Ткачук Олег Сергійович – магістрант 2 курсу соціально-психологічного 
факультету Житомирського державного університету імені Івана 

Франка. 
Особливості та значеня копінг-стратегій для представників професій 
різного типу. 

54. Черняхівська Ірина Валентинівна – магістрантка 2 курсу соціально-
психологічного факультету Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. 
Контент-аналіз сприймання студентами цитат відомих людей щодо 

гуманістичних та трансгуманістичних ідеологій 
 



Секція 4. 

ТВОРЧІСТЬ У СИСТЕМІ ОСОБИСТІСНОГО 

РОЗВИТКУ  

12
20

– 14
00

 (804 ауд.) 

Керівник Марчук Катерина Анатоліївна – кандидат психологічних 
наук, доцент кафедри психології розвитку та консультування 

ЖДУ імені Івана Франка. 

Секретар Гречуха Ірина Анатоліївна – аспірантка  кафедри 

психології розвитку та консультування ЖДУ імені Івана 
Франка. 

Доповіді: 

1. Безлюдний Роман Олександрович – кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри теорії та практики іноземних мов Уманського 

державного педагогічного університету імені  Павла Тичини. 
Безперервність творчого розвитку особистості в освітній сфері. 

2. Вінг Тетяна Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри теорії та практики іноземних мов Уманського державного 

педагогічного університету імені  Павла Тичини. 
Творча взаємодія вчителів англійської мови в системі їхнього 

особистісного розвитку. 
3. Мазяр Олег Васильович – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри соціальної та практичної психології Житомирського 
державного університету імені Івана Франка. 
Творчість як природний шлях особистісного зростання.  

4. Марчук Катерина Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри психології розвитку та консультування Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. 
Один із секретів літературної обдарованості Григора Тютюнника. 

5. Казак Юлія Юріївна – старший викладач кафедри теорії та практики 
іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені  

Павла Тичини. 
Формування вчителя німецької мови як творчої особистості‚ здатної 

спонукати учнів до творчого мислення. 
6. Суботницький Ігор Миколайович – викладач кафедри мистецьких 

дисциплін і методик навчання Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 

 Рутецький Василь Володимирович – викладач мистецьких дисциплін і 
методик навчання Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. 

Розвиток творчого мислення майбутніх вчителів музичного 
мистецтва в процесі музично-виконавської діяльності. 

7. Дончев Філіп Альбінович – аспірант кафедри психології розвитку та 
консультування Житомирського державного університету імені Івана 



Франка. 
Проблема особистості в межах розвитку інформаційних та біологічних 

технологій. 
8. Буркова Анна Володимирівна – магістрантка 2 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 
Вплив художнього образу на формування ціннісних орієнтацій в 

юнацькому віці. 
9. Голомах Лілія Миколаївна – студентка 4 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 

Мощицька Вікторія Вікторівна – студентка 4 курсу соціально-
психологічного факультету Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. 
Психологічні особливості релігійності підлітків з сільської та міської 

місцевості. 
10. Данилюк Марина Олександрівна – магістрантка 1 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 
Психологічні особливості мотиваційної сфери творчої особистості. 

11. Зелінська Марина Сергіївна  – магістрантка 2 курсу соціально-
психологічного факультету Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. 
Дослідження творчого потенціалу учнів художніх шкіл. 

12. Кузнецова Карина Андріївна – студентка 2 курсу спеціальності 
«Психологія» Миколаївського національного університету імені            

В.О. Сухомлинського. 
Психологічні особливості творчого розвитку особистості.  

13. Мартинюк Вікторія Юріївна – магістрантка 1 курсу соціально-
психологічного факультету Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. 
Теоретичний аналіз закономірностей розвитку креативних здібностей 

особистості. 
14. Михайлюк Вікторія Михайлівна – магістрантка 2 курсу соціально-

психологічного факультету Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. 
Дефініція поняття «креативність» у психологічній літературі. 

 

 
 


