
РЕЗУЛЬТАТИ
НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ

 у 2018-2019 н.р.

№ п.п. ПІБ студента Шифр групи

ПІБ
викладача 

/
наукового
керівника

Різновид наукової діяльності Результат

Всеукраїнська студентська олімпіада

1 Любінецька Г. 517 Опанасенко
Л.А.

Всеукраїнська студентська олімпіада зі
спеціальності «Психологія»

(теоретична та практична психологія)

VІ місце

2 Шагай М. 317 Венгер Г.С. Всеукраїнська студентська олімпіада зі
спеціальності «Психологія»

(теоретична та практична психологія)

36 із 89

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

1 Паршакова О. 517 Шевченко
В.В.

Участь у ІІ турі Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт

у галузі «Педагогічна та вікова
психологія»

ІІ місце

2 Саковська В. 317 Опанасенко
Л.А.

Участь у ІІ турі Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт

у галузі «Педагогічна та вікова
психологія»

ІІІ місце

3 Панченко К. 417 Мухіна
Л.М.

Участь у ІІ турі Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт

у галузі «Загальна та соціальна
психологія»

ІІІ місце

4 Любінецька Г. 517 Опанасенко
Л.А.

Участь у всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт у галузі
«Загальна та соціальна психологія»

21 із 71

5 Ярмуш В. 327 Литвиненк
о І.С.

Участь у всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт у галузі
«Загальна та соціальна психологія»

24 із 71

6 Полєшко Н. 417 Опанасенко Участь у всеукраїнському конкурсі 29 із 46



Л.А. студентських наукових робіт у галузі
«Гендерні дослідження»

7 Осіпова В. 317 Кучманич
І.М.

Участь у всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт у галузі

«Гендерні дослідження»

36 із 46

Обласний конкурс робіт молодих учених Миколаївської області 2019

1

Любінецька Г. 517

Опанасенко
Л.А.

Участь в обласному конкурсі робіт
молодих учених Миколаївської області

2019 р.:  номінація «Соціально-
політичні науки, соціальне

забезпечення» 

Диплом переможця

Всеукраїнський дистанційний конкурс наукових робіт

1 Полєшко Н. 417 Опанасенко
Л.А.

Участь у VII Всеукраїнському
дистанційному конкурсі студентських

та учнівських наукових робіт на
соціальну тематику

І місце

Участь студентів у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях

1 Кузьміна М. 117 Чугуєва І.Є. Участь у ІІІ міжнародній науково-
практичній інтернет-конференції 
«Наука ІІІ тисячоліття: пошук, 
проблеми, перспективи розвитку (25-26
квітня 2019 р., м.Бердянськ).

«Креативність як умова професійного 
розвитку сучасного фахівця» / Збірник  
тез. –http://bdpu.org/science-of-the-3rd-
millennium-2019/

2 Кузьміна М. 117 Участь у ІІ Всеукраїнській 
студентській науково-практичній 
конференції «Філософські та 
культурологічні проблеми людства 
очима студентства» (19 квітня 2019, м. 
Миколаїв)

«Креативність і технічна творчість» / 
матеріали ІІ Всеукраїнської студентської 
науково-практичної конференції (19 квітня
2019). – Миколаїв: НУК, 2019. – С.246-
250.

3 Німченко В. 227 Участь у ІІ Всеукраїнській 
студентській науково-практичній 
конференції «Філософські та 
культурологічні проблеми людства 
очима студентства» (19 квітня 2019, м. 
Миколаїв)

«Актуальні тенденції у підготовці 
сучасного професіонала» /
матеріали ІІ Всеукраїнської студентської 
науково-практичної конференції (19 квітня
2019). – Миколаїв НУК, 2019. – С.231-234.

4 Мацеха А. 227 Участь у ІІ Всеукраїнській науковій «Чинники професійного вигорання 



конференції студентів, аспірантів та 
викладачів «Соціально-гуманітарні 
аспекти розвитку сучасного 
суспільства» 
 (18-19 квітня 2019 р., м. Суми)

працівників РУВД при роботі з 
девіантними підлітками» / доповідь

5 Німченко В. 227 Участь у ІІ Всеукраїнській науковій 
конференції студентів, аспірантів та 
викладачів «Соціально-гуманітарні 
аспекти розвитку сучасного 
суспільства» 
 (18-19 квітня 2019 р., м. Суми)

«Актуальні тенденції у підготовці 
сучасного фахівця» / доповідь

6 Ярмуш В. 327 Литвиненк
о І.С.

Участь у конференції: «Go-organizers of
the Conference: Odessa Institute of Trade 
and Economic Institute of Kyiv National 
University of Trade and economics 
(Odessa, Ukraine), Batumi navigation 
Teaching University (Batumi, Georgia)» / 
13-14 грудня 2018 р.

«Деякі проблеми професійної підготовки 
майбутніх практичних психологів до 
роботи в пенітенціарній системі» тези 
доповіді

7 Шевченко В.Г. 317 Руда Н.Л.  Наукова стаття у фаховому виданні  «Конфлікт-менеджмент» у практиці 
урегулювання конфліктів в молодій 
сімі’ї // Науковий вісник Херсонського 
державного університету. Серія 
«Психологічні науки» - №5. – Херсон: 
Видавничій дом «Гельветика», 2018. - С. 
205-210. Index Copernicus International.

8 Саковська В. 317 Наукова стаття у фаховому виданні Особливості прояву булігнгу у молодших 
школярів // Науковий вісник МДУ. - Серія:
«Психологічні науки». – Миколаїв: МДУ, 
2018. – Т. 2. - Вип. 20. – С. 117- 121.

9 Карась Т. 517 Кучманич
І.М.

Участь у Х Міжнародній науково-
практичній конференції студентів, 
аспірантів та фахівців у галузі 
психології «Молодь в сучасній 
психології. Етнічна самосвідомість та 
міжетнічна взаємодія» (22 листопада 
2018 р., м. Суми)

«Психологічні аспекти впливу сиблінгів 
на процес соціалізації дітей із особливими 
потребами» / доповідь

10 Демірполат А. 517 / з Участь у Х Міжнародній науково-
практичній конференції студентів, 

«Застосування методу генограми в роботі
з  сім'ями,  що  виховують  дітей  із

http://journals.indexcopernicus.com/+++++++,p24788114,3.html


аспірантів та фахівців у галузі 
психології «Молодь в сучасній 
психології. Етнічна самосвідомість та 
міжетнічна взаємодія» (22 листопада 
2018 р., м. Суми)

особливими потребами» / доповідь

11 Кромаленко О. 517 / з Участь у Х Міжнародній науково-
практичній конференції студентів, 
аспірантів та фахівців у галузі 
психології «Молодь в сучасній 
психології. Етнічна самосвідомість та 
міжетнічна взаємодія» (22 листопада 
2018 р., м. Суми)

«Психологічні особливості взаємодії дітей
із  особливими  потребами  з  батьками:
системний підхід» / доповідь

12 Шагай М. 317 Венгер Г.С. Участь у V Міжнародній науково-
практичній конференції «Особистість у
кризових умовах та критичних 
ситуаціях життя» (28.02 -01.03.2019 р., 
Суми)

«Теоретико-методологічні  засади
дослідження  стресостійкості  у
особистості» / тези доповіді

13 Шагай М. 317 Участь у Міжнародній науково-
пракичній конференції «Сучасні 
досягнення вітчизняних вчених в 
області педагогічних та психологічних 
наук» (1-2 березня 2019 р., Київ)

«Теоретичний  аналіз  взаємозв’язку
стресостійкості та копінг-стратегій» / тези
доповіді

14 Шагай М. 317 Участь у ХІІІ Міжнародній науковій 
студентській конференції «Актуальні 
питання розвитку економіки, харчових 
технологій та товарознавства» (26-27 
березня 2019 р., Полтава)

«Гендерна ідентичність в сучасному світі»
/ тези доповіді

15 Шагай М. 317 Участь у міжнародній науково-
практичній конференції «Психологія та
педагогіка: необхідність впливу науки 
на розвиток практики в Україні» (22-23
лютого 2019 р., Львів)

«Теоретико-методологічні  засади
дослідження різновидів копінг-стратегій у
представників  різної  гендерної
ідентичності» / тези доповіді

16 Кузнецова К. 217 Мухіна
Л.М.

Участь у Всеукраїнській науково-
практичній конференції для молодих 
учених «Актуальні проблеми 
особистісного зростання»

«Психологічні особливості творчого 
розвитку особистості» / доповідь

17 Любінецька Г. 517 Опанасенко
Л.А.

Наукова стаття Особливості використання трансфор-
маційних ігор у роботі зі 



старшокласниками // Проблеми соціально-
гуманітарних наук: матеріали 
Всеукраїнської студентської науково-
практичної конференції. 7 грудня 2018 
року / Відп. за випуск К.Г. Трибулькевич. 
‒  Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2019. – С. 138-
142.

18 Любінецька Г 517 Наукова стаття Психологічні особливості активно-
оптимістичної позиції у старшому 
шкільному віці: маркери та різновиди 
прояву // Матеріали Міжнародної науково-
практичної інтернет-конференції 
«Тенденції та перспективи розвитку науки
і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. 
праць.  Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ ‒
Вип. 43. – С. 434-438.

19 Полєшко Н. 417 Наукова стаття Психологічні особливості блогів і вллогів 
та їх основні функції // Матеріали 
Міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції «Тенденції та 
перспективи розвитку науки і освіти в 
умовах глобалізації»: Зб. наук. праць.  ‒
Переяслав-Хмельницький, 2019.  Вип. 43.‒
– С. 446-448.

20 Полєшко Н. 417 Наукова стаття Група підтримки як інструмент 
психологічної допомоги учням старшого 
шкільного віку // Проблеми соціально-
гуманітарних наук: матеріали 
Всеукраїнської студентської науково-
практичної конференції. 7 грудня 2018 
року / Відп. за випуск К. Г. Трибулькевич. 
‒ Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2019. – С. 180-
187.

21 Саковська В. 317 Наукова стаття Психологічна готовність фахівців 
соціономічних професій до роботи з 
проблемою боулінгу // Матеріали 
Міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції «Тенденції та 



перспективи розвитку науки і освіти в 
умовах глобалізації»: Зб. наук. праць.  ‒
Переяслав-Хмельницький, 2019.  Вип. 43.‒
– С. 457-460

22 Любінецька Г. 517 Участь  у  V  Міжнародній  науково-
практичній  конференції  «Cтан  та
перспективи розвитку культурологічної
науки» (28 березня 2019 р., Миколаїв)

Культурологічні  аспекти  психограми
успішного  підприємця  //  Матеріали  V
Міжнародної  науково-практичної
конференції  «Cтан  та  перспективи
розвитку  культурологічної  науки»:
Збірник  тез  доповідей  (ІІ  частина).  –
Миколаїв:  ВП  «Миколаївська  філія
КНУКіМ», 2019. – С. 52-54.

23 Полєшко Н. 417 Участь  у  V  Міжнародній  науково-
практичній  конференції  «Cтан  та
перспективи розвитку культурологічної
науки» (28 березня 2019 р., Миколаїв)

Хейтери  віртуального  простору:
соціально-психологічний  аналіз  культури
поведінки  //  Матеріали  V  Міжнародної
науково-практичної  конференції  «Cтан та
перспективи  розвитку  культурологічної
науки»: Збірник тез доповідей (ІІ частина).
–  Миколаїв:  ВП  «Миколаївська  філія
КНУКіМ», 2019. – С. 98-100.

24 Макушева С. 417 Участь  у  V  Міжнародній  науково-
практичній  конференції  «Cтан  та
перспективи розвитку культурологічної
науки» (28 березня 2019 р., Миколаїв)

Особливості  використання  творів
мистецтва у роботі сучасного психолога //
Матеріали  V  Міжнародної  науково-
практичної  конференції  «Cтан  та
перспективи  розвитку  культурологічної
науки»: Збірник тез доповідей (ІІ частина).
–  Миколаїв:  ВП  «Миколаївська  філія
КНУКіМ», 2019. – С. 58-60.

25 Джоган Д. 417 Участь  у  V  Міжнародній  науково-
практичній  конференції  «Cтан  та
перспективи розвитку культурологічної
науки» (28 березня 2019 р., Миколаїв)

Соціокультурні  аспекти  формування
інклюзивного середовища //  Матеріали V
Міжнародної  науково-практичної
конферен-ції  «Cтан  та  перспективи
розвитку  культурологічної  науки»:
Збірник  тез  доповідей  (ІІ  частина).  –
Миколаїв:  ВП  «Миколаївська  філія
КНУКіМ», 2019. – С. 14-17.


