МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ

до 15-річчя факультету психології
до 90-річчя від дня народження професора Г. К. Середи

Програма
VII ХАРКІВСЬКИХ МІЖНАРОДНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИТАНЬ

Актуальні проблеми теорії та практики
психологічної допомоги

25 – 26 листопада 2015 р.

м. Харків

Організаційний комітет:
Голова: Крейдун Н. П., кандидат психологічних наук, доцент, декан
факультету психології Харківського національного університету імені
В.Н. Каразіна.
Заступник голови: Яворовська Л. М., кандидат психологічних наук, доцент,
заступник декана факультету психології з наукової роботи.

Члени оргкомітету:
Іванова О. Ф., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри
загальної психології факультету психології;
Кочарян О. С., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри
психологічного консультування і психотерапії факультету психології;
Кряж І. В., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри
прикладної психології факультету психології;
Нечепоренко М. В., кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача
кафедри педагогіки факультету психології;
Невоєнна О. А., кандидат психологічних наук, доцент, заступник декана
факультету психології з навчальної роботи;
Яновська С. Г., старший викладач, заступник декана факультету психології
з виховної роботи;
Фролова Є. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри
психологічного консультування і психотерапії факультету психології;
Зуєв І. О., кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної
психології факультету психології;
Венгерова О. М., викладач кафедри прикладної психології факультету
психології.

ПОРЯДОК РОБОТИ

25 листопада 2015 року
10.00 – 11.00 Реєстрація учасників (ауд. 450)
11.00 – 12.30 Пленарне засідання (ауд. 450)
12.30 – 13.00 Перерва
13.00 – 16.00 Робота секцій (ауд. 435, 439, 450)
26 листопада 2015 року
11.00 – 13.00 Проведення майстер-класів (ауд. 401, 418, 435, 439, 449)
13.00 – 13.30 Перерва
13.30 – 14.00 Пленарне засідання. Закриття конференції (ауд. 450)

Регламент виступів
доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв.
доповідь на секційному засіданні – до 10 хв.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ (ауд. 450)
Вступне слово і привітання учасників
Крейдун Надія Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент, декан факультету
психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
90-річчя Григорія Кузьмича Середи
Іванова Олена Феліксовна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри
загальної психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
Екологічні аспекти психології здоров’я особистості
Кряж Ірина Володимирівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри
прикладної психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
Субвербальна модель клієнт-центрованої психотерапії
Кочарян Олександр Суренович, доктор психологічних наук, професор, завідувач
кафедри психологічного консультування і психотерапії Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна.
Харківська школа екстремальної психології: історія становлення і перспективи
розвитку
Тімченко Олександр Володимирович, доктор психологічних наук, професор, головний
науковий співробітник науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової
психології Національного університету цивільного захисту України.
Особистісний потенціал у подоланні життєвої кризи
Кузікова Світлана Борисівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач
кафедри практичної психології, Сумського державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка.
Системно-синергетичний підхід у наданні психологічної допомоги
Седих Кіра Валеріївна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри
психології Полтавського національного педагогічного університету імені
В.Г. Короленка

Секція «Теоретико-методологічні проблеми надання психологічної допомоги»
(ауд. 450)
керівник секції: Іванова Олена Феліксовна, доктор психологічних наук, професор
секретар секції: Гімаєва Ю.А., кандидат психологічних наук, доцент.
Афанасьєва Н. Є.

Особливості
психологічного
консультування
пожежнихрятувальників з вторинною травматизацією (м. Харків)

Баринова Н.В.

Пространства существования личности (м. Харків)

Большакова А.М.

Життєтворчий
підхід
до
особистісного саногенного потенціалу (м. Харків)

Voloshina V. О.

METACOGNITION-ORIENTED
PSYCHOTHERAPY:
SOME
GENERAL APPLICATIONS TO TREATMENT MANUAL
(Хмельницька обл., м. Нетішин)

Горбань Г.О.

Форми психологічної допомоги в управлінні організацією
(м. Запоріжжя)
Мета психологічної допомоги в позитивній психології (м. Чернігів)

Данильченко Т.В.

формування

Довгалюк Т. А.

Децентрована довільна уважність в контексті метакогнітивної
регуляції розладів тривожності (Рівненська обл., м. Острог)

Зімовін О. І.

Дискурсивно-психологічний підхід до саморозвитку особистості у
психологічному консультуванні та психотерапії (м. Харків)

Іванова О. Ф.

Пам’ять як ресурс психологічної допомоги (м. Харків)

Калюжна Є.М.

Психологічне консультування як інструмент зцілення особистості
(м. Запоріжжя)

Коструб Е.П.

К вопросу об идентификации психологии в современной ситуации
кризиса (м. Харків)

Курцева Т.В.

Психологічна служба в школі та її роль в оптимізації навчальновиховного процесу (м. Харків)

Лєбєдєва С.Ю.

Сучасний стан та шляхи розвитку фундаментальних та прикладних
досліджень у рамках спеціальності
19.00.09 – «Психологія
діяльності в особливих умовах» (м. Харків)

Массанов А.В.

Условия преодоления психологических барьеров в деятельности
личности (м. Одеса)

Оніщенко Н.В.

Екстрена психологічна допомога в системі загально психологічної
допомоги особистості (м. Харків)

Тімченко В.О.

Деякі міркування стосовно вивчення післятравматичних стресових
розладів у ветеранів антитерористичної операції (м. Харків)

Тімченко О.В.

Ворожість як когнітивний маркер післятравматичних стресових
розладів у ветеранів антитерористичної операції (м. Харків)

Khomulenko T.B.,
Kovalenko М.V.

DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGICAL PHENOMENA OF A
CORPORALITY AS HIGHES MENTAL FUNCTIONS (м. Харків)

Черкашин А.І.,
Акіменко Д.О.,
Попова Г.В.

Етапи адаптаціїї до екстремальних умов професійної діяльності
(м. Харків)

Секція «Освіта і здоров’я в аспекті психологічної допомоги» (ауд. 435)
керівник секції: Кряж Ірина Володимирівна, доктор психологічних наук, професор
секретар секції: Митроченко О.Є., кандидат психологічних наук.
Балабанова Л.М.,
Жданова І.В.,
Воробйова І.В.

Психологічні аспекти формування здорового способу життя
майбутніх правоохоронців (м. Харків)

Богдан Ж.Б.,
Підбуцька Н.В.

Психологічні особливості розвитку громадської активності
студентів як чинник психологічної допомоги в умовах освітнього
простору (м. Харків)

Бойчук Ю.Д.,
Галій А.І.,
Науменко Н.В.

Формування морально-духовного здоров’я молодших школярів
(м. Харків)

Васюк К.М.

Егоцентризм як механізм захисту психічного здоров’я
особистості (м. Вінниця)

Гарна-Зайко О.О.

Вплив інтернет-залежності на комунікативну сферу особистості:
особливості профілактики та корекції (м. Харків)

Денисенко Я.А.
Мониторинг личностной зрелости старшеклассников – эффекты
,Заика Е.В.,Зуев И.А. в развивающем и традиционном обучении (м. Харків)
Крейдун Н.П.,
Поліванова О.Є.

Емоційний інтелект як чинник подолання складних життєвих
обставин (м. Харків)

Крупенко О.В.

Формування психологічної допомоги студентам аграрного вишу
(м. Мелітопіль, Запорізька область)

Лазорко О.В.

Професійна безпека: детермінаційні ознаки соціальної
стратифікації в період ранньої професіоналізації особистості
(м. Луцьк)
PSYCHOLOGICAL DUFFICALTIES OF SUPER GIFTED
STUDENTS AND WAYS TO HELP THEM (м. Харків)

Lukashenko І.М.

Невоєнна О.А.,
Лукашова В.П.

Зв'язок емпатії та соціального інтелекту у підлітків-сиріт
(м. Харків)

Пляка Л.В.

Психологічна допомога студентам вищого навчального закладу
як діяльність практичного психолога (м. Харків)

Санько К.О.

Психологічне благополуччя як одна з головних складових
здорового способу життя людини (м. Харків)

Фролова Є.В.

Психолого-педагогічний супровід навчальної діяльності: вектори
трансформації та евристичний потенціал (м. Харків)

Шестопалова Л.Ф. Клініко-психологічні умови формування комплайєнсу хворих на
Кожевнікова В.А. , неврологічні та психічні розлади (м. Харків)
Бородавко О.О.
Яворовська Л.М.,
Філоненко Г.С,

Психологічне благополуччя як показник здоров’я особистості
(м. Харків)

Яновська С.Г.,
Яновська Ю.Е.

Підприємницький
(м. Харків)

досвід:

само-ефективність

та

мотивація

Секція «Актуальні питання психологічного консультування та психотерапії у
кризових і складних життєвих ситуаціях» (ауд. 439)
керівник секції: Кочарян Олександр Суренович, доктор психологічних наук, професор
секретар секції: Кочарян Ігор Олександрович, кандидат психологічних наук, доцент

Вірна Ж.П.

Особистісне відчуження як форма психологічної рівноваги в
кризові моменти життя людини (м. Луцьк)

Гимаева Ю.А.

Диалог как форма психологической помощи
переживающим возрастной кризис (м. Харків)

L.Derkach

Доценко О.Ю.
Ковальчук О.П.

взрослым,

INTEGRATIVE APPROACH TO A HEALTHY LIFESTYLE IN
UKRAINE
Поняття сімейної соціалізації та симптомокомплекс «емоційного
холоду» у дівчат (м. Харків)
Дослідження
життєвих
перспектив
поранених
військовослужбовців – учасників антитерористичної операції

Кокорина Ю.Е.

Групповая
работа
в
консультирования (м. Одеса)

Кокоріна Ю.Є.,

Біоетичний аспект лікування паліативних хворих (м. Одеса)

Андрієнко Ю.В.

практике

экзистенциального

Кочарян О.С.

Кузікова С.Б.
Лисеная А.М.

Луценко О.Л.
Лучанінова Н.В.

Субвербальна
Харків)

модель

клієнт-центрованої

психотерапії

(м.

Особистісний потенціал у подоланні життєвої кризи (м. Суми)
Принципы и подходы в работе со сновидениями в психотерапии
(м. Харків)
Огляд розвитку психології здоров’я в Україні за останні роки (м.
Харків)
Працевлаштування осіб, що опинилися в складних життєвих
ситуаціях через бойові дії в зоні АТО (м. Харків)

Міненко А.В.

Соціально-психологічні
фактори
родинного
дошкільників з синдромом Дауна (м. Київ)

Мельник И.М.,

Психологічні
особливості
уявлення
й
переживання
терористичної загрози опосередкованими та безпосередніми
жертвами
(м. Харків)

Венгерова .М.

виховання

Овсяннікова Я.О.

Відновлення психічних ресурсів у працівників ДСНС України
після їх повернення з зони антитерористичної операції (м.
Харків)

Перевозна Т.О.,
Харцій О.М.

До питання профілактики дезадаптивної поведінки у аномальних
особистостей (м. Харків)

Побідаш А.Ю.

Професійна психологічна підготовка працівників Служби
порятунку до виконання завдань за призначенням у зоні
антитерористичної операції (м. Харків)

Свідерська Г.М.

Особливості групової роботи психолога з дитячим горем втрати
(м. Тернопіль)

Свинаренко Ю.В.

Характерологические особенности девушек с разным типом
привязанности (м. Харків)

Сергеева Т.В.

Организация психологического консультирования с учетом
культурных особенностей гендера (м. Харків)

Сорока А.В.

Постпенітенціарна реадаптація особистості після відбування
покарання (м. Харків)

Терещенко Н.М.,
Соловйова О.О.

Особливості емоційної сфери волонтерів, які допомагають
вимушеним переселенцям із зони АТО (м. Харків)

Черемський М.П.

Форми та методи надання психологічної допомоги сенситивним
дітям (м. Харків)

ШестопаловаЛ.Ф., Зміни особистості у жертв надзвичайних ситуацій та основні
напрямки їх психологічної корекції (м. Харків)
Кожевнікова В.А.
Штриголь Д.Б.,
Шахова Е.Г.,
Борисенко Т.Б.

Психотравмуючі ситуації у житті студентів-першокурсників

Ярош Н.С.

Саногенна рефлексія як фактор подолання кризової ситуації
(м. Харків)

МАЙСТЕР-КЛАСИ:
«Наснаження як стратегія досягнення психології благополуччя» (ауд. 450)
Кривоконь Н.І.,доктор психологічних наук, професор кафедри прикладної психології
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
«Психолог в сучасному інформаційно-медійному просторі» (ауд. 439)
Жидко М.Є., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психологічного
консультування і психотерапії Харківського національного університету імені
В.Н. Каразіна.
Супервизійні групи для фахівців (ауд. 435)
Кочарян І.О., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психологічного
консультування і психотерапії Харківського національного університету імені
В.Н. Каразіна.
Психологічна допомога за телефоном довіри (ауд. 418)
Халін А.І., голова правління ГО «Психокультура»,
Нурєєва О.С., голова правління ГО «Центр «Ресурс-Професіонал»» (м. Харків).
Презентація Лабораторії психодіагностики та майстер-клас (ауд. 418)
«Психофізіологічна реабілітація та профілактика стресових і психосоматичних
розладів, розвиток і вдосконалення здібностей за допомогою біологічного
зворотного зв’язку»

Луценко О.Л., кандидат психологічних наук, доцент кафедри прикладної психології
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
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