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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(початок роботи 09.04.2021 о 13.00) 

Головуючий – д.ф.н, професор Дорожко І.І. 

Секретар – к.п.н., доцент Довженко О.О. 

Доповіді 

 

Проблема булінгу та кібербулінгу у закладах освіти. Дорожко І. -  доктор 

філософських наук. професор, завідувач кафедри психологічної та педагогічної 

антропології Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди 

 

Гендерні особливості мовлення. Довгай О. – студентка українського мовно-

літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди  

 

Особливості темпераменту дітей дошкільного віку.  Сиротюк В. -  студентка 

факультету дошкільної освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди  

 

Фінансова грамотність як умова розвитку пізнавальних процесів школяра. 

Туріщева М. – студентка економічного факультету  ХНУ ім. В.Н. Каразіна  



Лідерство у групі дітей дошкільного періоду.  Юрченко К.  - студентка 

факультету дошкільної освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди  

 

Психолого-педагогічні аспекти управління якістю взаємодії з батьками в 

умовах ДНЗ.  Шульцева Д. -  студентка факультету дошкільної освіти ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди  

 
 

 

Секція 1. Психолого-педагогічні проблемі в освіті  (загальної психології, вікової та педагогічної 

психології та ін..) 

(початок роботи 10.04.2021 о 13.00) 

Головуючий – д.ф.н, професор Дорожко І.І. 

Секретар – к.п.н., доцент Діомідова Н.Ю. 

Доповіді 

Самотність як психологічна проблема.   Акопова  А. –  студентка українського 

мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди  

 

Розвиток емоційного інтелекту у молодших школярів.  Алексєєва Н. – 

студентка факультету початкового навчання ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

 

Розвиток креативності під час занять спортом. Антонов М. – студент 

факультету фізичного виховання і спорту ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

 

Why is the understanding of psychology important for all teachers? Брижан А.  – 

студентка факультету іноземної філології ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

 

Психологічні проблеми оволодіння іноземною мовою. Кабарухіна О. - 

студентка українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-

Основ’яненка ХНПУ імені Г.С. Сковороди  

 

Розвиток уяви учнів середнього шкільного віку на уроках інформатики. 

Курганський А. – студент фізико-математичного факультету ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди  
 

Розвиток мислення молодших школярів в умовах нової української школи.  

Тітова А. - студентка факультету фізичного виховання і спорту ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди 

 
 

Секція 2. Технологічні основи психології і педагогіки 

(початок роботи 10.04.2021 о 13.00) 

Головуючий – 

Секретар – д.п.н, професор Микитюк С.О. 

Секретар – к.п.н., доцент Довженко О.О. 

 

Доповіді 

Інтерактивні технології як умова мотивації учня в реалізації творчого 

потенціалу. Акиньшина Т. – викладач вокалу комунального початкового 



спеціалізованого мистецького навчального закладу «Школа сучасних 

театрально-сценічних напрямів». 

 

Психологічні причини неуспішності школярів у процесі навчання. 

Андрійченко О. - студентка українського мовно-літературного факультету імені 

Г.Ф. Квітки-Основ’яненка ХНПУ імені Г.С. Сковороди  

 

Вплив різних стилів музики та психічний стан людини. Перець К. - студентка 

українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди  

 

Впровадження анімалотерапії у навчальний процес дітей з особливими 

потребами. Волкова Ю. - студентка факультету початкового навчання ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди  

 

Психологічні бар’єри при вивченні іноземних мов дорослими.  Грида В. - 

студентка українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-

Основ’яненка ХНПУ імені Г.С. Сковороди  

 

Завдання актуального дослідження розвитку емоційного інтелекту 

молодших школярів у процесі естетичного виховання. Кривуля Ю. - студентка 

факультету початкового навчання ХНПУ імені Г.С. Сковороди  

 

Особливості педагогічної інноваційної діяльності. Гладка І. - студентка 

факультету дошкільної освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди  

 

Виховання толерантності в освітньому процесі – вимога часу.   Григорян Н. 

– учитель ХЗОШ № 142 

 

Практика впровадження нестандартних уроків української літератури. 

Кизименко О. - учитель ХЗОШ № 142 

 

 
 

Секція  3. Розвиток інклюзивної освіти 

(початок роботи 10.04.2021 о 13.00) 

Головуючий – к.п.н, доцент Малихіна О.Є.. 

Секретар – к.п.н, доцент Ходикіна Ю.Ю. 

 

Доповіді 

Інклюзивна освіта як чинник гуманізації та демократизації суспільства. 

Совик І. - студентка факультету дошкільної освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

 

Інтеграція дитини з особливими потребами в єдиний освітній простір. 

Григорова В. – студентка факультету дошкільної освіти ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди 
 

 



Основні методи корекції мислення дошкільників з інтелектуальними 

порушеннями. Карацюба Т. - студентка факультету дошкільної освіти ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди 

 

Роль вчителя в організації інклюзивної освіти. Криворучко Є. -  студент 

фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди  

 

Роль батьків у процесі інтегрування дитини з особливими потребами. Чміль 

В., Мамай В., Латишева А. -  студенти фізико-математичного факультету ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди  

 

Психологічна реабілітація слабозорих дітей молодшого шкільного віку зі 

збереженням інтелекту.  Шевченко І.  – студентка природничого факультету 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


