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Порядок роботи конференції 
 

13.00 - 15.00 Пленарне засідання (актова зала, 

корпус «Д») 

15.15 - 16.35 Засідання секцій 

16.55 - 18.15 Пленарне засідання. Підбиття 

підсумків (актова зала, корпус «Д») 

 

 

 

Регламент роботи 

 
Доповідь на пленарному засіданні  - 5 хв. 

 

Доповідь на секційному засіданні  - 7 хв. 

 

Виступ в обговоренні    - 3 хв. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон для довідок: 531-49-60, 531-49-63 
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РОЗКЛАД ЗАСІДАНЬ СЕКЦІЙ 
 

№ пор. Назва секції Керівники секцій Аудиторія 

1 Актуальні проблеми 

організаційної та 

економічної 

психології 

Корольчук М.С.,  

д-р. психол. наук, 

проф.; 

Миронець С.М., 

канд. психол. наук, 

доц. 

А - 504 

2 Проблеми 

профорієнтаційної 

роботи та 

професійного 

відбору майбутніх 

фахівців. 

Корольчук В.М.,  

д-р. психол. наук, 

проф.;  

Ржевський Г.М., 

канд. психол. наук, 

доц. 

А - 502 

3 Сучасні проблеми 

соціології у 

сприйнятті 

студентською 

молоддю. 

Ванюшина О.Ф., 

канд. філос. наук, 

доц.; 

Іщенко В.В. 

ст.викл. 

А - 524 

4 Психолого-

педагогічні аспекти 

кар’єрного розвитку 

майбутнього 

фахівця. 

 

Лагутіна Т.М., 

канд. пед. наук, 

доц.; 

Вербицька Л.Ф. 

канд. психол. наук. 

А - 526 
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Програма 
Вузівської студентської науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми психологічного забезпечення 

професійної діяльності»  

Пленарне засідання 

Відкриття конференції 
13:00 – 13.20  Притульська Н.В. – перший 

проректор з науково-педагогічної 

роботи, голова оргкомітету 

Мельниченко С.В. – проректор з 

наукової роботи, заступник голови 

оргкомітету 

Канєва Т.В. – декан факультету 

фінансів та банківської справи, 

заст. голови оргкомітету 

 

13.20 – 13.35  Перспективи та проблеми 

становлення організаційної та 

економічної психології в Україні 
Корольчук М.С.,  

д-р. психол. наук, проф. 

 

13.35 – 13.50 Політичні цінності як об'єкт 

пізнання психологічної науки 

Шусть В.В., 

 канд. психол. наук, доц. 

 

13.50 – 14.05 

 

 

 

 

 

               

 

14.05 – 14.20 

 

 

 

               

               

14.20 – 14.35                           

Програма формування 
психологічної готовності 

менеджерів до конструктивного 

роз`язання професійних конфліктів 
Арзуманян К., 

аспірантка каф. психології 

 

Теоретичні підходи до 

психологічного забезпечення 
професійного здоров'я  

Жовнер В.Ю., 

ФФБС, 6 курс 

 

Особливості профорієнтаційних 
заходів професійного здоров'я 

особистості 
Овчаренко І.С. 

ФФБС, 4 курс 
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СЕКЦІЯ 1  

Актуальні проблеми організаційної  

та економічної психології 

 

 
Керівники секції: Корольчук М.С., д-р. психол. наук, проф.; 

                                     Миронець С.М.,  канд. психол. наук., доц. 

Секретар секції: Приймук Л. О., лаборант каф. психології 
 

1.  Карамушка Л.М. 
член-кореспондент НАПН 

України, доктор психологічних 

наук, професор, завідувачка 

лабораторії організаційної 

психології Інституту психології 

імен Г. С. Костюка 

НАПН України 

 

Організаційна культура: зміст, 

структура та психологічні 
детермінанти розвитку 

2.  Карамушка Л.М.,  член-

кореспондент НАПН України, 

доктор психологічних наук, 

професор, завідувачка 

лабораторії організаційної 

психології Інституту психології 

ім. Г. С. Костюка НАПН України 

Шевченко А.М., 

науковий кореспондент 

лабораторії організаційної 

психології Інституту психології  

імені  Г.С. Костюка НАПН 

України 

«Психологічні особливості 
організаційної культури освітніх 
організацій» 

3.  Філь О.А., 

кандидат психологічних наук, 

доцент, старший науковий 

співробітник лабораторії 

організаційної психології 
Інституту психології імені 

 Г.С. Костюка НАПН України 

Психологічне забезпечення 
розвитку конкурентоздатності 
організацій в контексті  
проблеми організаційної 
культури 

4.  Креденцер О.В., 

кандидат психологічних наук, 

доцент, науковий співробітник 

Підприємницька культура 

організацій як один із видів 
організаційної культури 
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лабораторії організаційної 

психології Інституту психології 

імені Г.С. Костюка 

НАПН України 

5.  Терещенко К.В., 

кандидат психологічних наук, 

науковий співробітник 
лабораторії організаційної 

психології Інституту психології 

ім. Г. С. Костюка НАПН України 

Толерантність персоналу як 
чинник розвитку організаційної 
культури  освітніх організацій 

6.  Ковальчук О.С., 

науковий співробітник 
лабораторії організаційної 

психології Інституту психології 

ім. Г. С. Костюка НАПН України 

Особливості прийняття 
управлінських рішень в умовах 
розвитку організаційної 
культури освітніх організацій 

7.  Івкін В.М., 

кандидат психологічних наук, 

науковий співробітник 

лабораторії організаційної 

психології Інституту психології 

імені Г.С. Костюка 

НАПН України, доцент кафедри 

управління проектами і 

загальнофахових дисциплін 

Інституту менеджменту і 

психології УМО НАПНУ 

Готовність персоналу освітніх 
організацій до організаційних 
змін як чинник організаційної 
культури 

8.  Івкін В.М., 

кандидат психологічних наук, 

науковий співробітник 

лабораторії організаційної 

психології Інституту психології 

імені  Г.С. Костюка 

НАПН України, доцент кафедри 

управління проектами і 

загальнофахових дисциплін 

Інституту менеджменту і 

психології УМО НАПНУ   

Формування позитивного 

ставлення персоналу освітніх 
організацій до організаційних 
змін як умова розвитку 
організаційної культури 

9.  Пастухова Т.І., 

науковий кореспондент 

лабораторії організаційної 

психології Інституту психології 

імені  Г.С. Костюка 

НАПН України 

Психологічна готовність 
майбутніх менеджерів до 

професійно-ділового спілкування 
в організації: зміст, структура, 

чинники розвитку 
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10. Ходакевич О.Г., 

аспірантка лабораторії 

організаційної психології 

Інституту психології  імені  Г.С. 

Костюка НАПН України 

Психологічні детермінанти 

ставлення студентської молоді 
до грошей 

11. Лагодзінська В.І., 

кандидат психологічних наук, 

науковий співробітник 

лабораторії організаційної 

психології Інституту психології 

імені  Г.С. Костюка 

НАПН України 

Творчість персоналу освітніх 
організацій як чинник розвитку 
організаційної культури» 

12. Кушніренко К.О., 

ФФБС, аспірант  

Науковий керівник 
Корольчук В.М.,  

д-р. психол. наук, проф. 

Аналіз результатів 
дослідження особистісної 
сфери спеціалістів банківської 
сфери 

13. Немеш Юлія 

ФФБС, аспірант  

Науковий керівник 
Корольчук В.М.,  

д-р. психол. наук, проф. 

Обґрунтування 

психодіагностичного 

інструментарію дослідження 

психологічних особливостей 

майбутніх менеджерів 

туристичного бізнесу в процесі 

професійної підготовки 

 

 

14. Бондаренко Тетяна, 

ФФБС, 6 курс, 1 група 

Науковий керівник 
Ржевський Г.М.,  

канд. психол. наук, доц. 

 

 

Психологічні особливості 
формування позитивного 

психологічного клімату в 
коллективі приватного 

підприємства «мед інтер 

сервіс» 

15. Кордік Дарина 

ФФБС, 6 курс, 1 група 

Науковий керівник 
Корольчук В.М., д-р. психол. 

наук, проф. 

 

Конфлікти в організації: види, 

причини виникнення та шляхи 

вирішення конфліктних 
ситуацій (на прикладі пп 

«інкам-спрінг») 
 

 

16. Кухарська Анастасія, 

ФФБС, 6 курс, 1 група 

Психологічні компоненти 

торговельного приватного 
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Науковий керівник 
Корольчук М.С.,  

д-р. психол. наук, проф.  

 

підприємства 

"медінтерсервіс" 

17. Михайлик Агіль,  

ФФБС, 6 курс, 1 група 

Науковий керівник 
Ржевський Г.М.,  

канд. психол. наук, доц. 

Сутність і зміст 

професійного здоров`я 
медичних працівників 

18. Рудик Анна,  

ФФБС, 6 курс, 1 група 

Науковий керівник 
Корольчук В.М.,  

д-р. психол. наук, проф. 

 

Індивідуально-психологічні 
характеристики працівників 
ТОВ «АДЕККО УКРАЇНА»» 

19. Соловей Назар,  

ФФБС, 6 курс, 1 група 

Науковий керівник 
Корольчук В.М.,  

д-р. психол. наук, проф. 

 

Психологічні особливості 
відбору кадрів для товариства 

з обмеженою 

відповідальністю (на прикладі 
ТОВ «БОНМЕНЮ УКРАЇНА») 

20. Шевченко Андрій, 

ФФБС, 6 курс, 1 група 

Науковий керівник 
Корольчук М.С.,  

д-р. психол. наук, проф. 

 

Вимоги професіййної 
діяльності до психологічних 
якостей менеджера 

торговельного підприємства 

21 Мельниченко Оксана 

ФФБС, аспірант  

Науковий керівник 
Корольчук В.М.,  

д-р. психол. наук, проф. 

Психологічні особливості 
діяльності науково-педагогічних 
працівників 
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СЕКЦІЯ 2 

Проблеми профорієнтаційної роботи 

та професійного відбору майбутніх 

фахівців 

 
Керівники секції: Корольчук В.М., д-р. психол. наук, проф.  

                                        Ржевський Г.М., канд. психол. наук, доц. 

Секретар секції: Вороп І.В., практичний психолог ЦПЗПД 

1. Коновалова Олена, 

Практ. психолог (ТЕК КНТЕУ) 

Науковий керівник 
Корольчук М.С.,  

д-р. психол. наук, проф. 

 

 

Психологічні умови 

професійного відбору 
студентів торговельно-

економічної сфери 

2. Войтюк Альона  

ФФБС, 4 курс, 1 група 

Науковий керівник 
Ржевський Г.М.,  

канд. психол. наук, доц. 

 

Психологічні  умови 

забезпечення професійного 

здоров’я працівників 
організації 

3. Іщенко Марія  

ФФБС, 4 курс, 1 група 

Науковий керівник 
Корольчук В.М.,  

д-р. психол. наук, проф. 

Ржевський Г.М.,  

канд. психол. наук, доц. 

 

Психологічні особливості 
розвитку організації в 
сучасних соціально-

економічних умовах 

4. Комаринська Іванна  

ФФБС, 4 курс, 1 група 

Науковий керівник 
Ржевський Г.М.,  

канд. психол. наук, доц. 

 

Психологічне забезпечення 
профорієнтаційної та 

профконсультативної 
діяльності 

5. Копилова Яна 

ФФБС, 4 курс, 1 група 

Науковий керівник 
Корольчук В.М.,  

д-р. психол. наук, проф. 

Проблеми формування 
позитивного іміджу 
організації 
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Ржевський Г.М.,  

канд. психол. наук, доц. 

 

 

6. Крива Наталя  

ФФБС, 4 курс, 1 група 

Науковий керівник 
Корольчук В.М.,  

д-р. психол. наук, проф. 

Ржевський Г.М.,  

канд. психол. наук, доц. 

 

Психологічні особливості 
розвитку організації 

7. Лигоміна Катерина 

ФФБС, 4 курс, 1 група 

Науковий керівник 
Корольчук В.М.,  

д-р. психол. наук, проф. 

Ржевський Г.М.,  

канд. психол. наук, доц. 

 

Психологічні особливості 
та умови забезпечення 
психічного здоров’я 
працівників організації 

8. Личко Вікторія 

ФФБС, 4 курс, 1 група 

Науковий керівник 
Корольчук В.М.,  

д-р. психол. наук, проф. 

Ржевський Г.М.,  

канд. психол. наук, доц. 

 

Психологічні особливості 
професійної діяльності 
управлінського та 

виконавчого персоналу в 
організації 

9. Лінійчук Ганна 

ФФБС, 4 курс, 1 група 

Науковий керівник 
Корольчук В.М.,  

д-р. психол. наук, проф. 

Ржевський Г.М.,  

канд. психол. наук, доц. 

 

Психологічні 
закономірності формування 
нового економічного 

мислення у працівників 
організації 

10.Михєєва Валерія 

ФФБС, 4 курс, 1 група 

Науковий керівник 
Корольчук В.М.,  

д-р. психол. наук, проф. 

Ржевський Г.М.,  

канд. психол. наук, доц. 

Психологічні 
закономірності формування 
економічної культури у 
працівників організації 
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11.Надточей Марина 

ФФБС, 4 курс, 1 група 

Науковий керівник 
Корольчук В.М.,  

д-р. психол. наук, проф. 

Ржевський Г.М.,  

канд. психол. наук, доц. 

 

Психологічні основи 

профілактики і подолання 
синдрому професійного 

вигорання працівників 
організації 

12.Орел Анна 

ФФБС, 4 курс, 1 група 

Науковий керівник 
Корольчук В.М.,  

д-р. психол. наук, проф. 

Ржевський Г.М.,  

канд. психол. наук, доц. 

 

Психологічні 
закономірності формування 
«управлінських команд» в 
організації 

13.Сапунова Анастасія 

ФФБС, 4 курс, 1 група 

Науковий керівник 
Корольчук В.М.,  

д-р. психол. наук, проф. 

Ржевський Г.М.,  

канд. психол. наук, доц. 

 

Психологічний аналіз нових 
соціально-економічних 
проблем, з якими 

стикаються організації 

14.Слепко Ольга 

ФФБС, 4 курс, 1 група 

Науковий керівник 
Корольчук В.М.,  

д-р. психол. наук, проф. 

Ржевський Г.М.,  

канд. психол. наук, доц. 

 

Психологічний аналіз нових 
соціально-економічних 
проблем, пов’язаних з 
міжнародною інтеграцією 

15.Співак Вікторія 

ФФБС, 4 курс, 1 група 

Науковий керівник 
Корольчук В.М.,  

д-р. психол. наук, проф. 

Ржевський Г.М.,  

канд. психол. наук, доц. 

 

Психологічні проблеми 

відбору персоналу в 
сучасних умовах 

16.Степчук Ганна 

ФФБС, 4 курс, 1 група 
Психологічні проблеми 

адаптації персоналу в 
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Науковий керівник 
Корольчук В.М.,  

д-р. психол. наук, проф. 

Ржевський Г.М.,  

канд. психол. наук, доц. 

 

організаціях сучасних 
економічних умовах 

17.Струк Марина 

ФФБС, 4 курс, 1 група 

Науковий керівник 
Корольчук В.М.,  

д-р. психол. наук, проф. 

Ржевський Г.М.,  

канд. психол. наук, доц. 

 

Психологічні чинники 

культури персоналу в 
організації 

18.Ткаченко Ксенія 

ФФБС, 4 курс, 1 група 

Науковий керівник 
Корольчук В.М.,  

д-р. психол. наук, проф. 

Ржевський Г.М.,  

канд. психол. наук, доц. 

 

 

Психологічний аналіз різних 
організаційних структур і 
технологій 

19.Хоменко Вячеслав 

ФФБС, 4 курс, 1 група 

Науковий керівник 
Корольчук В.М.,  

д-р. психол. наук, проф. 

Ржевський Г.М.,  

канд. психол. наук, доц. 

 

Психологічні аспекти 

взаємодії організації з 
громадськістю 

20.Шатілова Олександра 

ФФБС, 4 курс, 1 група 

Науковий керівник 
Корольчук В.М.,  

д-р. психол. наук, проф. 

Ржевський Г.М.,  

канд. психол. наук, доц. 

 

Психологічні 
закономірності формування 
відданості працівників 
організації в нових 
соціальних умовах 

21.Шейко Тетяна 

ФФБС, 4 курс, 1 група 

Науковий керівник 
Корольчук В.М.,  

Психологічні основи 

економічної і соціально-

професійної задоволеності 
працівників організації 
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д-р. психол. наук, проф. 

Ржевський Г.М.,  

канд. психол. наук, доц. 

 

працею 

22.Крамарчук Анна, 

ФФБС, 2 курс, 1 група 

Науковий керівник 
Корольчук В.М.,  

д-р. психол. наук, проф. 

Ржевський Г.М.,  

канд. психол. наук, доц. 

 

 

Підходи до дослідження 
темпераменту в сучасній 

психології 

23.Лазнюк Катерина, 

ФФБС, 2 курс, 1 група 

Науковий керівник 
Корольчук В.М.,  

д-р. психол. наук, проф. 

Корольчук М.С.,  

д-р. психол. наук, проф. 

 

 

Оцінка конгруентності 
поведінки при співбесіді 

24.Левко Любовь, 

ФФБС, 2 курс, 1 група 

Науковий керівник 
Корольчук В.М.,  

д-р. психол. наук, проф. 

Ржевський Г.М.,  

канд. психол. наук, доц. 

 

Активізуючі технології 
роботи профорієнтації 
молоді 

25.Пастухова Зінаіда, 

ФФБС, 4 курс, 1 група  

Науковий керівник 
Корольчук В.М.,  

д-р. психол. наук, проф. 

Ржевський Г.М.,  

канд. психол. наук, доц. 
 

Гендерна мотивація 
персоналу 

26.Силенко Інна 

ФФБС, 3 курс, 1 група, 

Науковий керівник 
Корольчук В.М.,  

д-р. психол. наук, проф. 

Проблеми 

профорієнтаційної роботи 

та професійного відбору 
майбутніх фахівців 
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Ржевський Г.М., 

канд. психол. наук, доц. 

 

27.Шеремет Михайло 

ФФБС, 2 курс, 1 група, 

Науковий керівник 
Корольчук В.М.,  

д-р. психол. наук, проф. 

Ржевський Г.М., 

канд. психол. наук, доц. 

 

Теорія і практика 

дослідження акцентуацій 

характеру в 
профрієнтаційному 
консультуванні 
 

28.Черняк Альона 

ФФБС, 1м курс, 1 група, 

Науковий керівник 
Корольчук В.М.,  

д-р. психол. наук, проф. 

Ржевський Г.М., 

канд. психол. наук, доц. 

 

Психологічні умови і 
чинники здорового способу 
життя 

29.Коцаб`юк Дмитро 

ФЕМП2 курс 9 група 

Науковий керівник 
Корольчук В.М.,  

д-р. психол. наук, проф. 

Ржевський Г.М., 

канд. психол. наук, доц. 

Психологічні стосунки і 
ділова активність суб'єктів 
міжнародної економічної 
діяльності в умовах різних 
форм власності 
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СЕКЦІЯ 3 

Сучасні проблеми соціології у сприйнятті 

студентською молоддю 

 
Керівники секції: Ванюшина О.Ф., канд. філос. наук, доц. 

                                Іщенко В.В. ст.викл. 
Секретар секції: Козаченко О.В. зав. лабораторії, каф. 

психології 
 

1. 

 

Амєліна Ольга 

ФЕМП, 2 курс, 18 

група, 

Науковий керівник 
Ванюшина О.Ф., 

канд. філософ. наук, 

доц. 

 

Електоральні дослідження в 
соціології політики 

2.  Грамма Тетяна, 

ФЕМП, 2 курс, 18 

група, 

Науковий керівник 
Ванюшина О.Ф., 

канд. філософ. наук, 

доц. 

 

Історія становлення і сучасні 
дослідницькі перспективи: соціологія 
політики 

 

3.  Власенко Марина, 

ФЕМП, 2 курс, 18 

група, 

Науковий керівник 
Іщенко В.В.,  

ст.викл. 

 

Формування ціннісних орієнтацій 

сучасної української молоді 
 

4.  Воропаєв Ігор, 

ФЕМП, 2 курс, 18 

група, 

Науковий керівник 
Ванюшина О.Ф., 

канд. філософ. наук, 

доц. 

 

Роль соціології праці та зайнятості 
у вирішенні соціально-економічних 
проблем 
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5.  П`яташ Снежана, 

ФЕМП, 2 курс, 18 

група, 

Науковий керівник 
Іщенко В.В.,  

ст.викл. 
 

Громадянське суспільство у старих і 
нових країнах членах ЄС 

 

6. Стіжак Юлія, 

ФЕМП, 2 курс, 18 

група, 

Науковий керівник 
Ванюшина О.Ф., 

канд. філософ. наук, 

доц. 

 

Історія вивчення громадської думки в 
зарубіжній та вітчізняній 

соціології:загальний огляд проблеми 
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СЕКЦІЯ 4  

Психолого-педагогічні аспекти кар’єрного 

розвитку майбутнього фахівця 

 
Керівники секції: Лагутіна Т.М., канд. пед. наук, доц. 

                                   Вербицька Л.Ф., канд. психол. наук 
Секретар секції: Процик Л.С., ст. лаборант каф. психології 

 

1.  Барабаш Юлія, 

ФФБС, 3 курс, 2 група 

Науковий керівник 
Вербицька Л.Ф.,  

канд. психол. наук, доц. 

Лагутіна Т.М.,  

канд. пед. наук, доц. 

 

Гендерні особливості 
кар`єрних орієнтацій 

молоді 

2.  Гурська Ольга, 

ФФБС, 3 курс, 2 група 

Науковий керівник 
Вербицька Л.Ф.,  

канд. психол. наук, доц. 

Лагутіна Т.М.,  

канд. пед. наук, доц. 

 

 

Розвиток творчих 
потенцій особистості як 
майбутнього фахівця 

3.  Жукова Вікторія, 

ФФБС, 3 курс, 2 група 

Науковий керівник 
Вербицька Л.Ф.,  

канд. психол. наук, доц. 

Лагутіна Т.М.,  

канд. пед. наук, доц. 

 

 

Імідж – як важлива 

складова психолого-

педагогічної підготовки 

майбутнього викладача 

вищої школи 

4.  Майструк Катерина, 

ФФБС, 3 курс, 1 група 

Науковий керівник 
Вербицька Л.Ф.,  

канд. психол. наук, доц. 

Лагутіна Т.М.,  

Культура як фактор 

соціального та кар`єрного 

розвитку фахівця 
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канд. пед. наук, доц. 

 

5.  Проценко Наталія  

ФФБС, 3 курс, 1 група 

Науковий керівник 
Вербицька Л.Ф.,  

канд. психол. наук, доц. 

Лагутіна Т.М.,  

канд. пед. наук, доц. 

 

Профілактика та 

подолання синдрому 
«професійного вигорання» 

6.  Солдатенко Марія, ФЕМП, 

ФФБС, 3 курс, 2 група 

Науковий керівник 
Вербицька Л.Ф.,  

канд. психол. наук, доц. 

Лагутіна Т.М.,  

канд. пед. наук, доц. 

Особливості кар`єрних 
орієнтацій  психологів-
практиків 

7.  Слепчик Ілона, 

ФЕМП, 3 курс, 2 група 

Науковий керівник 
Вербицька Л.Ф.,  

канд. психол. наук, доц. 

Лагутіна Т.М.,  

канд. пед. наук, доц. 

 

 

Імідж як важлива складова 

образу сучасного фахівця 

8.  Тищик Єлізавета, 

ФФБС, 3 курс, 1 група 

Науковий керівник 
Лагутіна Т.М.,  

канд. пед. наук, доц. 

Вербицька Л.Ф.,  

канд. психол. наук, доц. 

 

Феномен емоційного 

вигоряння особистості : 
теоретичний аналіз 

9.  Холодна Катерина, 

ФФБС, 3 курс, 2 група 

Науковий керівник  
Лагутіна Т.М.,  

канд. пед. наук, доц. 

Особливості професійної 
кар`єри, типологія, етапи 

розвитку 
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Вербицька Л.Ф.,  

канд. психол. наук, доц. 

 

10. Чумаченко Ганна, 

ФФБС, 3 курс, 1 група 

Науковий керівник 
Лагутіна Т.М.,  

канд. пед. наук, доц. 

Вербицька Л.Ф.,  

канд. психол. наук, доц. 

 

Професіоналізм та 

конкурентоздатність 
особистості студента 

(або майбутнього фахівця) 

11. Ященко Світлана, 

ФФБС, 3 курс, 2 група 

Науковий керівник 
Лагутіна Т.М.,  

канд. пед. наук, доц. 

Вербицька Л.Ф.,  

канд. психол. наук, доц. 

 

Формування мотивації 
успіху у творчій 

професійній діяльності 

12. Ралко Альбіна 

ФФБС, аспірант  

Науковий керівник 
Самойлов О.Є.,  

д-р. психол. наук, проф. 

 

Вплив сім’ї  на професійну 
кар’єру 

13. Рижук Вікторія  

ФЕМП, 2 курс, 2 група, 

Науковий керівник 
Лагутіна Т.М.,  

канд. пед. наук, доц. 

Вербицька Л.Ф.,  

канд. психол. наук, доц. 

 

Формування лідерських 
якостей сучасного керівника 

14. Кірпічова Альона 

ФЕМП, 2 курс, 2 група, 

Науковий керівник 
Лагутіна Т.М.,  

канд. пед. наук, доц. 

Вербицька Л.Ф.,  

канд. психол. наук, доц. 

Ефективні шляхи управління 
кар’єрою 
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15. Процик Любов 

ФФБС, аспірант  

Науковий керівник 
Приходько Ю. О. 

д-р. психол. наук, проф. 

Особливості діагностики 

механізмів психологічного 

захисту інтелектуально 

обдарованих підлітків 
 

16. Приймук Олеся, аспірант 

кафедри психології КНТЕУ 

Науковий керівник 
 Корольчук В.М., д-р. психол. 

наук, проф. 

 
 

Обґрунтування психологічних 
умов формування професійно-

важливих якостей майбутніх 
фахівців туристичного 

бізнесу 
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ПІДСУМКОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

10 листопада 2014 року. Початок о 16.55 

(актова зала, корпус «Д») 

 

1. Повідомлення наукових керівників про роботу секцій. 

2. Підбиття підсумків роботи конференції. Вручення 

дипломів. 
 


