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Мета конференції – презентація здобувачів вищої освіти результатів своїх наукових 

досліджень та обмін практичним досвідом у сфері освіти. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ «НАУКА І МОЛОДЬ 2017: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН»  

 

ОЛІЙНИК  

Віктор 

Васильович 
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Олексійович 

співголова оргкомітету – перший проректор – проректор з науково- 

педагогічної та навчальної роботи ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти», член-кореспондент Академії наук вищої освіти України, 

доктор PhD; 

 

ОТИЧ  

Олена 

Миколаївна 

співголова оргкомітету – проректор з науково-методичної роботи та 

міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

доктор педагогічних наук, професор, почесний доктор Академії 

педагогічної майстерності; 

 

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 
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ІМПДВНЗ «Університет менеджменту освіти»,кандидат педагогічних 

наук, доцент; 
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Іван 

Вікторович 

 

заступник директора з виховної роботи НН ІМП  ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти»; 

Лушин  

Павло 

Володимирович 

 

завідувач кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор психологічних 

наук, професор; 

Маслов  

Валентин 
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доктор педагогічних наук, професор, почесний академік НАПН 

України, науковий консультант Ради молодих учених ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти»; 

Брюховецька 

Олександра 

Вікторівна 

 

професор кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат психологічних 
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Рябова  
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завідувач кафедри педагогіки, управління та адміністрування 

ННІМПДВНЗ «Університет менеджменту освіти» , доктор 

педагогічних наук, професор; 

Хлівна  

Ірина 

Вікторівна 

 

завідувач кафедри економіки, підприємництва та 

менеджментуННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

доктор економічних наук, професор; 

Карташов  

Євген Григорович 

завідувач кафедри управління проектами та загальнофахових 

дисциплін НН ІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор 

наук з державного управління, кандидат філософських наук, 

професор; 

 

Швень 

Ярослава 

Леонідівна 

 

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри філософії і 

освіти дорослих ЦІЇ IIІО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

Голова ради молодих учених ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти»; 

 

Букорос  

Тетяна 

Олександрівна 

 

професор кафедри управління проектами та загальнофахових 

дисциплін, кандидат політичних наук, доцент; 

Дубініна  

Оксана 

Володимирівна 

доцент кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін, 

кандидат педагогічних наук, доцент; 

 

Відповідальний секретар організаційного комітету, 

Опенько 

Крістіна 

Віталіївна 

старший лаборант кафедри психології та особистісного розвитку . 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

9.00-09.50 –реєстрація учасників; 

10.00-12.30 –пленарне засідання; 

12.30-13.00 –кава-брейк; 

13.00-15.00 –робота секцій, підведення підсумків, закриття 

конференції. 

 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦЇ 

Привітання – до 10 хвилин  

Вступ на пленарному засіданні – 10-15 хвилин  

Вступ на секційному засіданні – 7-10 хвилин  

Обговорення – 5-7 хвилин 

Мова конференції:українська, англійська, російська. 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту 

освіти» 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, 3 корпус, актова  зала.

http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-navch-zaklad
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-ekonomiki-i-uprav-pers
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-ekonomiki-i-uprav-pers


 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

10.00, 3 корпус, 1-й поверх, актова зала 

ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Вступне слово-привітання ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

академіка НАПН України, доктора педагогічних наук, професора ОЛІЙНИКА Віктора 

Васильовича. 

Вступне слово-привітання першого проректора –  проректора з науково-

педагогічної та навчальної роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», члена-

кореспондента Академії наук вищої освіти України, доктора РИБ КИРИЧЕНКА Миколи 

Олексійовича. 

Вступне слово-привітання директора ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти», доктора наук з державного управління, професора АЛЕЙНІКОВОЇ Олени 

Володимирівни. 

Вступне слово-привітаннязавідувача кафедри психології та особистісного розвитку 

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», доктора психологічних наук, професораЛУШИНА Павла 

Володимировича. 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Доповіді: 

Методологічні проблеми педагогічних досліджень 

МАСЛОВ Валентин Іванович, науковий консультант Ради молодих учених ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти»,доктор педагогічних наук, професор, почесний академік 

НАПН України 

Сучасні тенденції науково-дослідної діяльності молодих учених у післядипломній 

педагогічній освіті 

ШВЕНЬ Ярослава Леонідівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри філософії і освіти дорослих ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», голова Ради 

молодих учених ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», член Ради молодих вчених 

НАПН України 

Формування сучасного предмету змістовного поля наукового дослідження 

ЖУК Михайло Васильович, завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти 

Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат філософських 

наук, доцент 

Перспективні професійні якості менеджера майбутнього 

МЕДВЕДЄВ Олег Олегович,здобувач вищої освіти групи МОБМ–16–Г1 ННІМП 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

Психологічні особливості формування індивідуального стилю керівництва в 

загальноосвітніх навчальних закладах 

МАТЧУКМар’яна Миколаївна, здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г2 ННІМП 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

Психологічні чинники формування відносин алкогольної співзалежності у жінок 

КРУЖКОВА Ельвіра Сафаровна, здобувач вищої освіти групиПБМ–15–Г1ННІМП 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

Психологічні особливості управління конфліктом у ЗНЗ І-ІІІ ступенів 



ТЕРНУЩАКІванна Дмитрівна, здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г2ННІМП 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

Проекти громадських організацій для гуманізації пенітенціарної системи України. 

АНДРІЄНКО Олег Андрійович, здобувач вищої освіти групи спеціалізації 

«Управління проектами»ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

Управління проектом відкриття дошкільного навчального закладу 

ЛУГОЛООБІ Катерина Михайлівна, здобувач вищої освіти групиУНЗ–16 ННІМП 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

Методологічні засади розвитку організаційної культури в управлінні організацією 

НОВІКОВА Дар’я Петрівна,здобувач вищої освіти групи МОБМ–15–Г1 ННІМП 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

Дозвілля як чинник гармонізації подружніх стосунків 

СЕВРЮК Наталія Олександрівна, здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г1ННІМП 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

Інноваційні проекти в державі з запровадження духовно-моральних цінностей у 

вищу освіту України 

ДЯТЛИК Ольга Миколаївна,здобувач вищої освіти групи спеціалізації «Управління 

проектами»ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

Вплив спільності ціннісних орієнтацій подружжя на задоволеність сімейним 

життям 

ШКУЛАСвітлана Валеріївна,здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г1ННІМП ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» 

Аналіз результатів ЗНО медалістів району в місті Києві та навчальному закладі 

ШУМІЛОВА Ірина Ігорівна, здобувач вищої освіти групи УНЗ–16 ННІМП ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» 

Особливості психокорекційної роботи з формування асертивності у підлітків 

ГЛАДКОВАКатерина Володимирівна, здобувач вищої освіти групиПБМ–15–

Г1ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

Сучасні технології управління як фактор здатності переходу до нової української 

школи 

КОНОВАЛОВА Лариса Валеріївна, здобувач вищої освіти групи УНЗ–16 ННІМП 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

Дуальна освіта як вектор реформування професійної освіти в Україні 

КУШНІР Наталя Сергіївна, здобувач вищої освіти групи УНЗ–16 ННІМП ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» 



 

РОБОТА У СЕКЦІЯХ 

СЕКЦІЯ 1 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ОРГАНІЗАЦІЯМИ В УМОВАХ 

ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН 

 

Організатор – кафедра економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

Керівник секції – ХЛІВНА Ірина Вікторівна – завідувач кафедри економіки, 

підприємництва та менеджменту Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», доктор економічних наук, доцент   

Секретар секції – БРУСЄНЦЕВА Ольга Анатоліївна – ст. викладач кафедри 

економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти», кандидат економічних 

наук  

 

Доповіді: 

 

Інноваційний менеджмент у системі управління підприємством 

АХМЕТОВА Каріна Болібаївна, здобувач вищої освіти групи МОБМ–15–Г1 

ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  

Стратегічне планування діяльності навчального закладу 

БОЛГАР Людмила Анатоліївна, здобувач вищої освіти групи УНЗ–16–Г1 ННІМП 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  

Гендерні особливості педагогічної культури сучасного вчителя 

ВИРОВА Марина Валеріївна,здобувач вищої освіти групи УНЗ–16–Г1 ННІМП 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  

Сучасні аспекти підбору кадрів та шляхи його вдосконалення в умовах 

реструктуризації підприємства 

ВОРОБЙОВ Олексій Павлович, здобувач вищої освіти групи МОБМ–15–Г1 

ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  

Формування готовності майбутніх педагогів до роботи з дітьми раннього віку 

ГЕРМАНЧУК Інна Миколаївна,здобувач вищої освіти групи 1 ДОРМ 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

Мотивація в системі менеджменту: практика організації, шляхи удосконалення 

ДАВИДЮК Валерій Володимирович, здобувач вищої освіти групи МОБМ–15–Г1 

ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  

Професійний підбір кадрів і шляхи його вдосконалення 

ЗАЇКА Ірина Олександрівна, студентка групи МОБМ–15–Г1 ННІМП ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти»  

Конкурентоспроможність підприємства та фактори, що на неї впливають 

КРОМБЕТ Людмила Миколаївна, здобувач вищої освіти групи МОБМ–15–Г1 

ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  



Стратегічне планування: зміст і місце у плануванні та організації діяльності 

сучасного підприємства 

КРУГЛЯК Людмила Олександрівна, здобувач вищої освіти групи УПБМ–15–Г1 

ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  

Роль управлінської компетентності педагога-дорадника загальноосвітнього 

навчального закладу 

КУКСА Алла Олегівна,здобувач вищої освіти групи 1 ДОРМ Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

Готовність до інноваційної діяльності майбутніх педагогів 

КУЦАРСЬКА Анастасія Олегівна, здобувач вищої освіти групи 1 ДОРМ 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

Управління оборотними коштами підприємства 

КУЧМА Аліна Віталіївна, студентка групи МОБМ–15–Г1 ННІМП ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти»  

Оцінка працівників методом «360 градусів» 

ЛАПИЦЬКИЙ Вадим Ігорович,здобувач вищої освіти групи МОБМ–15–Г1 ННІМП 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  

Нематеріальна мотивація праці персоналу 

ЛЕВЕНЕЦЬ В’ячеслав Васильович, здобувач вищої освіти групи МОБМ–15–Г1 

ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  

Методика формування професійного іміджу педагога 

ЛИПЧУК Яна Борисівна, здобувач вищої освіти групи 1 ДОРМ Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

Впровадження відкритої системи діяльності управлінських структур та 

конкурсних засад призначення керівників освітніх закладів 

МАРУСІНА Лариса Миколаївна, здобувач вищої освіти кафедри державної служби 

та менеджменту освіти ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  

Управління фінансовою стійкістю організації в сучасних умовах 

РОШКО Михайло Васильович, студент групи МОБМ–15–Г1 ННІМП ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти»  

Управління конфліктами в комерційній організації 

СОЛОВЕЙ Марина Андріївна,здобувач вищої освіти групи МОБМ–15–Г1 ННІМП 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  

Інноваційна культура вчителя початкової школи 

ПОЛЕВА Христина Іванівна,здобувач вищої освіти групи 1 ДОРМ Національного 

педагогічногоуніверситету імені М. П. Драгоманова. 

Сутність антикризового управління на підприємстві 

СУХАНОВА Тетяна Леонідівна, здобувач вищої освіти групи МОБМ–15–Г1 

ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  

Прийняття управлінських рішень у процесі вдосконалення кадрової роботи 

ЦЮКАЛО Анастасія Вікторівна, здобувач вищої освіти групи МОБМ–15–Г1 

ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  

Сучасні технології просування продукції виноробної галузі 

ШУЛЬГА Максим Владленович,здобувач вищої освіти групи МОБМ–15–Г1 

ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  

Управління персоналом на підприємстві 



ЮДІНА Зоя Олександрівна, здобувач вищої освіти групи МОБМ–15–Г1 ННІМП 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  

 

СЕКЦІЯ 2. 

ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК ТА ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ 

 

Організатор – кафедра психології та особистісного розвитку Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ "Університет 

менеджменту освіти" 

Керівник секції – ЛУШИН Павло Володимирович – завідувач кафедри психології 

та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти», доктор психологічних наук, професор 

Секретар секції – ЧАУСОВА Тетяна Володимирівна – доцент кафедри психології та 

особистісного розвитку Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти», кандидат психологічних наук, доцент 

 

Доповіді: 

 

Психологічні особливості  професійної деформації педагогічних працівників  

АРСЕНЬ Ярослав Олександрович, здобувач вищої освіти групи ПМ–15– Г1 

Зняття психологічних та фізичних зажимів у підлітків методом проведення 

соціального театру 

АРЦЕВ Олександр Васильович, здобувач вищої освіти групи ПМ–15– Г1 

Особливості взаємосприймання батьків та дітей підліткового віку у сімейних 

взаєминах 

БЕЛКІНА Ксенія Анатоліївна, здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г1 

Соціально-психологічний клімат в колективі кадрового центру збройних сил 

України та шляхи його оптимизації 

БОНДАРЕНКО Алла Миколаївна, здобувач вищої освіти групи ПБМ– 15–Г1 

Вплив особистісної тривожності на стресостійкість менеджерів з продажу 

БОЙЧЕНКО Наталія Миколаївна, здобувач вищої освіти групи ПБМ– 15–Г1 

Розвиток професійної мотивації студентів під час навчання у ВНЗ 

БОРИСЕНКО Людмили Володимирівни, здобувач вищої освіти групи ПБМ– 15–Г2 

Психологічні особливості формування тютюнової залежності у дівчат -підлітків 

БУЛАХ Єлизавета Михайлівна, здобувач вищої освіти групи ПБМ–15–Г1 

Психологічні особливості жінок, які перебувають у співзалежних стосунках 

ВОДЯНИЦЬКА ОльгаОлександрівна, здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г1 

Дослідження психологічної готовності PR-менеджерів до виконання  професійної 

діяльності 

ВЕРБИЦЬКА Владислава,здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г2 

Психологічні особливості ставлення жінки-українки до символіки оберігаючого 

напрямку 

ВЕРБИЦЬКА Мар’яна Костянтинівна, здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г2 



Формування сприятливого соціально-психологічного клімату  в педагогічному 

колективі 

ВОРОНЦОВА Вікторія Людмила Олексіївна, здобувач вищої освіти групи ПМ–15–

Г2 

 

Вплив особистісної тривожності на стресостійкість працівників сфери 

обслуговування 

ГАРАСАЯН Аня Віталіївна, здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г1 

Психологічні особливості профілактики професійного вигорання вчителів 

ДЕМ’ЯНЕНКО Наталя Семенівна, здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г1 

Особливості страхів та тривожних реакцій у дітей молодшого шкільного віку із 

неблагополучних сімей 

ДУДАР Катерина Ігорівна, здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г1 

Розвиток психологічної готовності медичних працівників до попередження 

конфліктів з пацієнтами 

ЄРМОЛЕНКО Надія Вікторівна, здобувач вищої освіти групи ПБМ–15–Г1 

Науково-теоретичний аналіз  проблеми розвитку самосвідомості вчителя 

ЄЩЕНКО М. М., здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г1 

Вплив тривожності на особистісну креативність підлітків 

ІЩЕНКО Ірина Петрівна, здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г1 

Зв’язок життєстійкості із часовою перспективою особистості  

ЗАБОЛОТНИХ Олена Володимирівна, здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г2 

Психологічна готовність до реалізації діалогічного підходу під час спілкуванні у 

майбутніх психологів 

Задорожна Наталія Степанівна, здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г2 

Вплив самооцінки на схильність до різних видів не хімічних залежностей у жінок 

ЗІНЧЕНКО Антоніна Володимирівна, здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г2 

Психологічні особливості психокорекційної роботи з порушеннями уваги у дітей 

молодшого шкільного віку 

КЛИМ Олена Миколаївна, здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г1 

Психологічні особливості шкільної тривожності у дітей молодшого шкільного 

віку 

КОВАЛЬЧУК Валентина Сергіївна, здобувач вищої освіти групи ПБМ–15–Г1 

Виникнення та подалання страхів у дітей дошкільного віку 

КОВАЛЕНКО Наталія Миколаївна, здобувач вищої освіти групи ПБМ–15–Г1 

Психологічні особливості конфліктної поведінки у медичних колективах 

КОЛОМІЄЦЬ Ярослава Олександрівна, здобувач вищої освіти групи ПБМ–15–Г1 

Психологічні особливості підготовки дітей шестирічного віку до навчання у 

школі 

ЛІТОХІНА Анастасія Олександрівна, здобувач вищої освіти групи ПБМ–15–Г1 

Загально-теоретичні аспекти вивчення проблеми самоактуалізації особистості 

МАКСИМЕНКО  Л. М., здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г1 

Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому 

колективі 

МАЛИНКА Олена Вікторівна, здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г2 

Соціально-психологічні особливості професійного стресу у діяльності IT-

менеджера 



МАЛИШКО Марія Юріївна, здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г2 

Психологічні особливості формування індивідуального стилю керівництва в 

загальноосвітніх навчальних закладах 

МАТЧУК Мар’яна Миколаївна, здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г2 

Психологичні особливості подолання професійного стресу на прикладі 

професійної діяльності державних виконавців 

МАРЧЕНКО Олександр Анатолійович, здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г1 

Психологічні особливості розвитку креативності у піділтків 

МОРОХОВЕЦЬ Надія Леонідівна, здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г2 

Попередження та усунення міжособистісних конфліктів в медичному закладі 

МАЦАРСЬКА Вікторія Вікторівна, здобувач вищої освіти групи ПБМ–15–Г1 

Соціально–психологічні умови подолання організаційного конфлікту 

МІЛЛЕР Леонід Олександрович, здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г1 

Вплив емпатії на характеристики психічного здоров’я особистості 

НІКІТІНА Марина Григорівна, здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г2 

Особливості стосунків подружжя згідно домінуючої копінг-стратегії 

НОСАЧ Анна Аркадіївна, здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г2 

Шляхи профілактики і корекції конфліктної поведінки студентів 

БУРБА Інна Русланівна, здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г2 

Вплив прасім'ї на молоде подружжя 

ПАСІЧНІЧЕНКО Ольга Анатоліївна, здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г2 

Особливості рольової поведінки подружжя у реалізації економічно-

матеріальної функції сім’ї 

ПАРХОМЕНКО Ірина Володимирівна, здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г2 

Психологічні умови попередження шкільної дезадаптації молодших школярів 

ПОЦІЛУЙКО Юлія Олександрівна, здобувач вищої освіти групи  ПМ–15–Г2 

Психологічні особливості самоставлення підлітків в залежності від рівня їх 

емпатії 

РОЖЕНКО Анастасія Олександрівна, здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г2 

Психологічні особливості лідерських якостей підлітків з різним типом 

темпераменту 

САВИЦЬКА Анастасія Сергіївна, здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г2 

Психологічні особливості формування  позитивного самоставлення умайбутніх 

соціальних працівників 

САКВА Олексій Олександрович, здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г2  

Психологічні особливості комп’ютерної залежності у підлітків 

СІНГЕР Ганна Вікторівна, здобувач вищої освіти групи ПМ-15-Г2 

Дозвілля як чинник гармонізації подружніх стосунків 

СЕВРЮК Наталія Олександрівна, здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г1 

Особливості самооцінки молодших школярів та шляхи її оптимізації 

СЕРЕДЕНКО Олена Юріївна, здобувач вищої освіти групи ПБМ–15–Г1 

Психологічна готовність студентів до сприйняття інновацій 

СЕК Олена Анатоліївна, здобувач вищої освіти групи ПМ–14–Г1 

Психологічні особливості подолання стресу у дорослому віці засобами 

терапевтичної  медитації та аутосугестії 

СИРОВАТКА Ірина Олексіївна, здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г1 

Вплив домінантності батьків на взаємостосунки з дітьми 



СЛІПУХА Альона Валеріївна, здобувач вищої освіти групи ПБМ–15–Г1 

Психологічні особливості людей похилого віку та надання їм психологічної 

допомоги в складних життєвих ситуаціях 

СЛОБОДЯНЮК Аліна Тарасівна, здобувач вищої освіти групи ПБМ–15–Г1 

Психологічні особливості впливу конфліктів у сім'ї на гармонізацію сімейних 

відносин 

СТЕПАНЧУК Валентина  Григорівна, здобувач вищої освіти групи ПБМ–15–Г1 

Науково-теоретичний аналіз проблеми розвитку емпатії лікаря-стоматолога 

СУХЕНКО Поліна, здобувач вищої освіти групи ПБМ–15–Г1 

Емоційні стани вагітних жінок та їх корекція 

ТАРАН Ганна Василівна, здобувач вищої освіти групи ПБМ–15–Г1 

Формування в державних службовців відданості організації 

ТЕРЕХОВА Оксана Віталіївна, здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г1 

Психологічні особливості  управління конфліктом у ЗНЗ І-ІІІ ступенів 

ТЕРНУЩАК Іванна Дмитрівна, здобувач вищої освіти групи ПМ-15-Г2 

Психологічні особливості толерантності майбутніх психологів та шляхи її 

розвитку    

ТУРКЕВИЧ Вікторія Олексіївна, здобувач вищої освіти групи ПБМ–15–Г1 

Пcихологічні особливості агресивності та тривожності гравців рольових 

мережевих ігор  

ЧІКРІЗОВ Михайло Євгенович, здобувач вищої освіти групи ПБМ–15–Г1 

Профілактика синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю у дітей дошкільного 

віку 

ШВАЙКА Альона Володимирівна, здобувач вищої освіти групи ПБМ–15–Г1 

Вплив спільності ціннісних орієнтацій   подружжя на задоволеність сімейним 

життям 

ШКУЛА Світлана Валеріївна, здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г1 

Динаміка змін спільності інтересів подружжя впродовж сімейного життя 

ШУБНА Світлана Миколаївна, здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г2 

Розподіл сфер відповідальності у подружній взаємодії споживачів ін’єкційних 

наркотичних речовин (СІНР) 

ШУЛЬГА Людмила Олександрівна, здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г1 

Особливості застосування методів арт-терапії у професійній діяльності 

психологів  

ШУЛЬГІНА ОленаЮріївна, здобувач вищої освіти групи ПМ–15–Г2 

Ставлення до власного тіла у подружніх стосунках чоловіків та жінок 

ЩЕРБАНЮК Богдана Павлівна, здобувач вищої освіти групи ПМ-15-Г1 

 

 

 

 

 



 

СЕКЦІЯ 3. 

ПІДГОТОВКА КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ 

ОСВІТНІХ ЗМІН 

 

Організатор – кафедра педагогіки, управління та адмініструванняНавчально-

наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ 

"Університет менеджменту освіти". 

Керівник секції – РЯБОВА Зоя Вікторівна ‒ завідувач кафедри педагогіки, 

управління та адміністрування Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України, доктор педагогічних 

Секретар секції –  ПРИХОДЬКІНА Наталія Олексіївна ‒ доцент кафедри педагогіки, 

управління та адміністрування Навчально-наукового інституту 

менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Доповіді: 

 

Стратегічне планування діяльності навчального закладу 

БОЛГАР Людмила Анатоліївна, здобувач вищої освіти групи УНЗ–16–Г1 ННІМП 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  

Гендерніособливостіпедагогічноїкультурисучасноговчителя 

ВИРОВА Марина, здобувач вищої освіти групи УНЗ–16–Г1 ННІМП ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти»  

Роль зв’язків з громадскістю у формуванні іміджу навчального закладу 

ГЛУЩЕНКО Олена Олександрівна, здобувач вищої освіти групи УНЗ–16–Г1 

ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  

Приватні навчальні заклади в Україні 

КОСЯНЧУК Ірина Сергіївна, здобувач вищої освіти групи УНЗ–16–Г1 ННІМП 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  

Управлінська компетентність керівника загальноосвітнього навчального закладу 

САКЕВИЧ Катерина Олегівна, здобувач вищої освіти групи УНЗ–16–Г1 ННІМП 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  

Сутність та специфіка презентаційної діяльності керівника школи 

СЕРГІЄНКО Марина Сергіївна, здобувач вищої освіти групи УНЗ–16–Г1 ННІМП 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  

 

 

 

http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-navch-zaklad


 

СЕКЦІЯ 4.  

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ПРОЕКТАМИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Організатор – кафедра управління проектами за загальнофахових дисциплін 

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ 

"Університет менеджменту освіти". 

Керівник секції – АЛЕЙНІКОВА Олена Володимирівна, директор ННІМП 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор наук з 

державного управління, професор 

Секретар секції –  БУКОРОС Тетяна Олександрівна, професоркафедри управління 

проектами та загальнофахових дисциплін ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», кандидат політичних наук, доцент 

 

Доповіді: 

 

Проекти громадських організацій для гуманізації пенітенціарної системи України 

АНДРІЄНКО Олег Андрійовия, здобувач вищої освіти спеціалізації «Управління 

проектами» ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  

Переваги застосуваня проектного менеджменту у сфері регіонального управління 

БАЙБОРОДИНА Ольга Андріївна, здобувач вищої освіти спеціалізації 

«Управління проектами» ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  

Інноваційні проекти в державі з запровадження духовно-моральних цінностей у 

вищу освіту України 

ДЯТЛИК Ольга Миколаївна, здобувач вищої освіти спеціалізації «Управління 

проектами» ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  

Планування процесів управління ризиком  

ДЕНИСЮК Дар’я Володимирівна, здобувач вищої освіти спеціалізації «Управління 

проектами» ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  

Управління інтеграцією проектами  

ДРАГОМИРЕЦЬКИЙ В’ячеслав Володимирович, здобувач вищої освіти 

спеціалізації «Управління проектами» ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  

Державні проекти з впровадження духовно-моральних цінностей у вищу освіту 

України 

ДЯТЛИК Ольга Миколаївна, здобувач вищої освіти спеціалізації «Управління 

проектами» ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  

Формування ресурсів в проектній діяльності  

ЗАХАРЧУК Ольга Миколаївна,здобувач вищої освіти спеціалізації «Управління 

проектами» ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  

Планування процесів управління інформаційними зв’язками в проекті 

ЛИСЮК Руслана Сергіївна, здобувач вищої освіти спеціалізації «Управління 

проектами» ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  

Доцільність впровадження проектного управління в умовах змін в системах, що 

розвиваються 

ОБОДЗІНСЬКА Ілона Вікторівна, здобувач вищої освіти спеціалізації «Управління 

проектами» ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  



 

Планування процесів управління вартістю  

РУДНЄВА Наталія Миколаївна, магістрант спеціалізації «Управління проектами» 

ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  

Роль та особливості планування в управлінні проектами 

ФЕЩЕНКО Олена Валеріївна, здобувач вищої освіти спеціалізації «Управління 

проектами» ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  

Планування процесів управління трудовими ресурсами в проекті  

ХАР'ЮЗОВА Марія Олександрівна, здобувач вищої освіти спеціалізації 

«Управління проектами»ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  

 



 

СЕКЦІЯ 5.  

РОЛЬ НАУКОВОЇ МОЛОДІ В РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

 

Організатор – Рада молодих вчених ДВНЗ "Університет менеджменту освіти". 

Керівник секції – ШВЕНЬ Ярослава Леонідівна, Голова Ради молодих учених 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», член Ради молодих 

вчених НАПН України, доцент кафедри філософії і освіти 

дорослих ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат 

психологічних наук, доцент. 

Секретар секції –  КОРОБКО Наталія Віталіївна, заступник голови Ради 

молодих учених ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

кандидат педагогічних наук. 

 

Доповіді: 

 

Сучасний молодий науковець в Україні: виклики і перспективи 

АНУФРІЄВА Оксана Леонідівна, завідувач аспірантури ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України, академічний куратор Ради молодих учених ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент, м. Київ 

Комунікативна компетентність як елемент управлінської культури керівника 

закладу освіти 

ВІНІЧЕНКО Алла Анатоліївна, учений секретарДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України, член Ради молодих учених ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти», кандидат історичних наук, м. Київ 

Розвиток професійно значущих якостей менеджерів засобами інтерактивних 

технологій 

ДІДЕНКО Марина Сергіївна, старший викладач кафедри економіки, 

підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту Менеджменту та психології 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, член Ради молодих учених ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ 

Глобалізація як тенденція еволюції суспільства: сучасні тренди в освіті і науці 

ЄРМОЛЕНКО Андрій Борисович, доцент кафедри філософії і освіти дорослих 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат політичних наук, 

доцент, м. Київ 

Актуальні тенденції підготовки фахівців у системі освіти дорослих 

ЖИХАРЄВА Анна Борисівна, методист вищої категорії кафедри університетської 

освіти і права ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ 

Swot-аналіз у процесі передпланового оцінювання перспективності інноваційного 

проекту "технології хмарних обчислень у професійній діяльності сучасного педагога" 

ІВАЩЕНКО Марина Миколаївна, аспірант кафедри відкритих освітніх систем та 

інформаційно-комунікаційних технологій ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України, м. Київ 

Стратегії інформаційного пошуку у професійній діяльності науковця 

ІЛЛЯХОВА Марина Володимирівна, доцент кафедри філософії і освіти дорослих 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, член Ради молодих учених ДВНЗ 



«Університет менеджменту освіти» НАПН України, член Ради молодих вчених НАПН 

України, кандидат філософських наук, доцент, м. Київ 

Особливості іншомовної підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії 

КОРОБКО Наталія Віталіївна, методист вищої категорії відділу науково-

організаційної роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, заступник 

голови Ради молодих учених ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат 

педагогічних наук, м. Київ 

Особливості роботи соціального педагога з дітьми та сім’ьями, що опинилися в 

складних життєвих обставинах унаслідок військових конфліктів 

КОСЕНЧУК Ольга Геннадіївна, доцент кафедри педагогіки та психології 

дошкільної освіти та дитячої творчості НПУ ім. М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних 

наук, доцент, м. Київ 

Актуальні тенденції відбіру персоналу вишу 

Круць Катерина Василівна, магістр з управління персоналом та економіки праці, 

методист відділу організації навчання ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м. Київ 

Модернізація методичної роботи з учителями в умовах реалізації концепції нової 

української школи 

МАХНОВЕЦЬ Юлія Анатоліївна, методист вищої категорії ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України, аспірант кафедри філософії і освіти дорослих ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти», м. Київ 

Психологічна проблематика еліти і мас в історичній та політологічній думці 

вітчизняних учених діаспори в 20-50-их рр. хх століття 

МОЙСІЄНКО Ярослав Вікторович, аспірант лабораторії методології 

психосоціальних і політико-психологічних досліджень Інституту соціальної та політичної 

психології НАПН України, м. Київ 

Проблема розвитку фахової медіакомпетентності вчителів іноземних мов 

у психолого-педагогічних дослідженнях 

ПОНОМАРЕВСЬКИЙ Артемій Станіславович, аспірант кафедри філософії і освіти 

дорослих ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ 

Особливості використання системи управління освітнім контентом MOODLE в 

післядипломній педагогічній освіті 

САМОЙЛЕНКО Олексій Олександрович, старший викладач кафедри відкритих 

освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій, член Ради молодих учених 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, м. Київ 

Семантична надлишковість у структурі сучасних наукових текстів педагогічного 

спрямування 

СИДОРЕНКО Вікторія Вікторівна,  в. о. завідувача кафедри філософії і освіти 

дорослих ДВНЗ "Університет менеджменту освіти", доктор педагогічних наук, професор, м. 

Київ 

Вік особистості науковця в постнекласичній парадигмі 

СКРИПНИК Марина Іванівна, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент, м. Київ 

Мотивація студентів музичних відділень педагогічних коледжів як чинник 

успішної підготовки до музично-викладацької діяльності 

ХОМЕНКО Леонід Вікторович, аспірант лабораторії естетичного виховання та 

мистецької освіти Інститут проблем виховання НАПН України, м. Київ 



 

РЕЗОЛЮЦІЯ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих 

учених  «Наука і молодь 2017: пріоритетні напрями глобалізаційних змін» 

 

Учасники конференції заслухали й обговорили доповіді на пленарному та секційних 

засіданнях і вважають за доцільне та необхідне:  

 відзначити високий науковий рівень доповідей, презентованих провідними 

вченими, а також студентами Університету, зміст яких відображає актуальність питань у 

галузі психолого-педагогічної науки, економіки та управління, а також глибину їх 

опрацювання;  

 відмітити, що конференція, як продовження і результат навчального процесу, 

продемонструвала ефективну співпрацю науковців, викладачів та студентів у процесі 

підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі психології, педагогіки, економіки та 

управління;  

 підкреслити перспективність наукових досліджень, результати яких 

презентовані студентами, для підготовки конкурентоздатних фахівців та розвитку 

особистості, громади і суспільства;  

 впроваджувати в процес підготовки майбутніх фахівців різноманітні освітні 

технології, зокрема ті, які засновані на особистісно орієнтованому підході; 

 посилити роль наукових досліджень у підготовці фахівців, зокрема, створенням 

творчих наукових об’єднань студентів і викладачів за проблематикою наукових інтересів 

кафедр Навчально-наукового інституту менеджменту та психології УМО;  

 рекомендувати ширше використовувати сучасні інформаційні можливості для 

проведення подібних заходів, зокрема в он-лайн режимі, а також розширити географію 

представництва учасників, залучаючи до подібних форумів представників інших ВНЗ 

України та зарубіжжя. 

Учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і 

молодих учених  «Наука і молодь 2017: пріоритетні напрями глобалізаційних змін». 

19 травня 2017року, м. Київ 


