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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Козяр  

Михайло Миколайович 

(голова оргкомітету) 

 професор кафедри практичної психології та педаго-

гіки Навчально-наукового інституту психології та со-

ціального захисту Львівського державного універси-

тету безпеки життєдіяльності, доктор педагогічних 

наук, професор, член-кореспондент НАПН України 

Литвин  

Андрій Віленович  

(співголова) 

 завідувач кафедри практичної психології та педаго-

гіки Навчально-наукового інституту психології та со-

ціального захисту Львівського державного універси-

тету безпеки життєдіяльності (ННІПСЗ ЛДУБЖД), до-

ктор педагогічних наук, професор 

Вдович  

Світлана Михайлівна 

 доцент кафедри практичної психології та педагогіки 

ННІПСЗ ЛДУБЖД, кандидат педагогічних наук, стар-

ший науковий співробітник 

Кривопишина  

Олена Анатоліївна 

 професор кафедри практичної психології та педаго-

гіки ННІПСЗ ЛДУБЖД, доктор психологічних наук, 

професор 

Руденко  

Лариса Анатоліївна 

 професор кафедри практичної психології та педаго-

гіки ННІПСЗ ЛДУБЖД, доктор педагогічних наук, 

старший науковий співробітник 

Сірко  

Роксолана Іванівна 

 заступник завідувача кафедри практичної психоло-

гії та педагогіки ННІПСЗ ЛДУБЖД, полковник слу-

жби цивільного захисту, кандидат психологічних наук, 

доцент 

Слободяник  

Володимир Іванович 

 начальник Інститут післядипломної освіти 

ЛДУБЖД, полковник служби цивільного захисту, кан-

дидат психологічних наук, доцент 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

Цюприк  

Андрій Ярославович 

 доцент кафедри практичної психології та педагогіки 

ННІПСЗ ЛДУБЖД, кандидат педагогічних наук, доцент 

Березяк  

Ксенія Михайлівна 

 викладач кафедри практичної психології та педаго-

гіки ННІПСЗ ЛДУБЖД 

Вавринів  

Олена Степанівна 

 викладач кафедри практичної психології та педаго-

гіки ННІПСЗ ЛДУБЖД 

Мудрик  

Наталія Віталіївна 

 викладач кафедри практичної психології та педаго-

гіки ННІПСЗ ЛДУБЖД 

Яремко  

Роман Ярославович 

 викладач кафедри практичної психології та педаго-

гіки ННІПСЗ ЛДУБЖД 
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––––––––––– ПЛАН РОБОТИ ––––––––––– 

17 травня, м. Львів, вул. Клепарівська, 35,  

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності) 

900 – 1000 – реєстрація  

1000 – 1200 – пленарне засідання (Культурно-просвітницький центр) 

1200 – 1230 – перерва 

1230 – 1400 – продовження пленарного засідання, майстер-класи 

1400 – 1500 – перерва на обід 

1500 – 1630 – секційні засідання: 

Секція 1.  Психологічні особливості діяльності особистості  

в екстремальних умовах (КПЦ) 

Секція 2. Психолого-педагогічні аспекти підготовки фахівців  

до професійної діяльності (ауд. № 31) 

Секція 3. Сучасний стан і перспективи психологічного супроводу  

особистості, яка перебуває в екстремальних умовах (ауд. № 32) 

Секція 4. Міждисциплінарні гуманітарні аспекти підготовки  

та діяльності особистості в екстремальних умовах (ауд. № 224) 

Майстер-клас «Метафоричні карти у роботі з подолання кризових ситуацій». 

Проводить старший викладач кафедри психології Львівського 

державного університету внутрішніх справ Калька Наталія 

Миколаївна (КПЦ) 

Майстер-клас «Подорож власним тілом» (поєднання візуалізації й арттерапії). 

Проводить викладач кафедри практичної психології та педаго-

гіки Навчально-наукового інституту психології та соціального 

захисту Львівського державного університету безпеки життєді-

яльності Березяк Ксенія Михайлівна (ауд. № 224) 

1630 – 1730 – підведення підсумків, затвердження рекомендацій  

конференції (КПЦ) 

1730 – 1800 – екскурсія в Музей ЛДУБЖД, ознайомлення з психолого-

тренувальним полігоном Навчальної пожежно-рятувальної 

частини Університету 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

Доповідь на пленарному засіданні – до 12 хв. 

Виступи на секційних засіданнях – до 10 хв. 

Повідомлення    – до 5 хв. 
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––––––––––– ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ ––––––––––– 
 

Відкриття конференції: 

Кузик Андрій Данилович – проректор з наукової роботи Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності, доктор сільськогос-

подарських наук, професор, полковник служби цивільного захисту 

Карабин Василь Васильович – директор Навчально-наукового інсти-

туту психології та соціального захисту Львівського державного універ-

ситету безпеки життєдіяльності, кандидат біологічних наук, доцент  

Привітання: 

Коваль Мирослав Стефанович – ректор Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності, кандидат педагогічних наук, 

професор 

Доповіді: 

Структура інформаційно-освітнього середовища  

закладу вищої освіти ДСНС України 

Коваль Мирослав Стефанович – ректор Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності, кандидат педагогічних наук, 

професор 

Соціально-психологічні аспекти глобальної комунікації сучасної спільноти  

Ковальчук Зоряна Ярославівна – заступник декана факультету пси-

хології Львівського державного університету внутрішніх справ, док-

тор психологічних наук, професор 

Особистісні детермінанти схильності до заздрості 

Кривопишина Олена Анатоліївна – професор кафедри практичної 

психології та педагогіки Навчально-наукового інституту психології та 

соціального захисту Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності, доктор психологічних наук, професор 

Індивідуальний супровід розвитку дітей дошкільного віку  

з родин учасників АТО та переселенців 

Кузьменко Віра Ульянівна – професор кафедри теоретичної та кон-

сультативної психології Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова, доктор психологічних наук, професор 

Перспективи інформатизації закладів вищої освіти 

Литвин Андрій Віленович – завідувач кафедри практичної психоло-

гії та педагогіки Навчально-наукового інституту психології та соціа-

льного захисту Львівського державного університету безпеки життє-

діяльності, доктор педагогічних наук, професор 
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Литвин Оксана Григорівна – заступник завідувача кафедри україн-

ської мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного 

університету «Львівська політехніка», кандидат філологічних наук, 

доцент 

Психопросвітницька робота військового капелана під час підготовки 

прикордонників до участі в Операції об’єднаних сил 

Маковський Олег Казимирович – начальник служби пожежної без-

пеки Національної академії Державної прикордонної служби України 

імені Богдана Хмельницького, кандидат педагогічних наук  

Маковський Артем Олегович – ад’юнкт Національної академії Дер-

жавної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 

Психологічні особливості професійної ідентичності фармацевтів  

Матеюк Олег Анатолійович – професор кафедри психології та мо-

рально-психологічного забезпечення Національної академії Держав-

ної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, до-

ктор психологічних наук, професор 

Суходоля Юлія Олегівна – здобувач Хмельницького національного 

університету 

Способи моделювання психологічних чинників бою  

Неурова Алла Борисівна – доцент кафедри морально-психологіч-

ного забезпечення діяльності військ загальновійськового факультету 

Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагай-

дачного, кандидат психологічних наук 

Романишин Андрій Миколайович – професор кафедри морально-

психологічного забезпечення діяльності військ загальновійськового 

факультету Національної академії сухопутних військ імені гетьмана 

Петра Сагайдачного, кандидат педагогічних наук, доцент 

Іншомовна комунікативна компетентність як складова професійної 

компетентності майбутнього фахівця міжнародних відносин  

Олександренко Катерина Валентинівна – завідувач кафедри інозе-

мних мов Хмельницького національного університету, доктор психо-

логічних наук, доцент 

Правовий аспект особистісно-професійного розвитку фахівців екстре-

мальних видів діяльності  

Повстин Оксана Вікторівна – завідувач кафедри права та менедж-

менту у сфері цивільного захисту Навчально-наукового інституту по-

жежної та техногенної безпеки Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності, доктор педагогічних наук, доцент 

https://ldubgd.edu.ua/IPTB
https://ldubgd.edu.ua/IPTB
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Психологічний супровід професійної діяльності правоохоронців – учас-

ників бойових дій 

Приходько Ігор Іванович – начальник науково-дослідного центру 

Національної академії Національної гвардії України (м. Харків), док-

тор психологічних наук, професор 

Роль сім’ї учасника бойових дій у відновленні його психічного здоров’я  

Потапчук Євген Михайлович – завідувач кафедри психології та пе-

дагогіки Хмельницького національного університету, доктор психо-

логічних наук, професор 

Здоров’язбережувальне освітнє середовище як чинник підготовки осо-

бистості до діяльності в екстремальних умовах 

Руденко Лариса Анатоліївна – професор кафедри практичної психоло-

гії та педагогіки Навчально-наукового інституту психології та соціаль-

ного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяль-

ності, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник 

Козяр Михайло Миколайович – професор кафедри практичної пси-

хології та педагогіки Навчально-наукового інституту психології та со-

ціального захисту Львівського державного університету безпеки жит-

тєдіяльності, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 

НАПН України 

Сучасні можливості використання дистанційних і масових відкритих 

онлайн-курсів для навчання майбутніх психологів 

Шуневич Богдан Іванович – професор кафедри іноземних мов На-

ціонального університету «Львівська політехніка», доктор педагогіч-

них наук, професор 
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––––––––––– СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ ––––––––––– 

 
Секція 1 

Психологічні особливості діяльності особистості  

в екстремальних умовах 
 

Керівники секції: 

Сірко Роксолана Іванівна – заступник начальника кафедри практи-

чної психології та педагогіки Навчально-наукового інституту психо-

логії та соціального захисту Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності, кандидат психологічних наук, доцент 

Секретар: 

Березяк Ксенія Михайлівна – викладач кафедри практичної психології та 

педагогіки Навчально-наукового інституту психології та соціального захи-

сту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 
 

Становлення цінностей у кризовому просторі 

Романюк Людмила Василівна – професор кафедри психології та пе-

дагогіки Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського, доктор психоло-

гічних наук, професор 

Психологічні прийоми зниження тривоги особистості у стресовій ситуації  

Волошок Олена В’ячеславівна – доцент кафедри психології філо-

софського факультету Львівського національного університету імені 

Івана Франка, кандидат психологічних наук, доцент 

Чолій Софія Мирославівна – доцент кафедри психології філософсь-

кого факультету Львівського національного університету імені Івана 

Франка, кандидат психологічних наук 

Приховані чинники екстремальності в соціопсихіці українства  

Сулятицький Іван Васильович – доцент кафедри спеціальної освіти 

та соціальної роботи Львівського національного університету імені 

Івана Франка, кандидат психологічних наук, доцент, голова ГО 

«Центр психоінформації» 

Ронік Андріана Орестівна – студентка кафедри спеціальної освіти та соці-

альної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка  

Психічні стани військовослужбовців після повернення  

із зони ведення бойових дій  

Березніцька Уляна Олексіївна – курсант Національної академії су-

хопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 
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Науковий керівник – Мацевко Тарас Михайлович – т. в. о. началь-

ника кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності 

військ Інституту морально-психологічного забезпечення Національ-

ної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник 

Прояви емоційного вигорання співробітників ДСНС України  

Бідна Ольга Сергіївна – студентка Навчально-наукового інституту 

психології та соціального захисту Львівського державного універси-

тету безпеки життєдіяльності 

Науковий керівник – Сірко Роксолана Іванівна – заступник завіду-

вача кафедри практичної психології та педагогіки Навчально-наукового 

інституту психології та соціального захисту Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності, полковник служби цивільного 

захисту, кандидат психологічних наук, доцент 

Від «воєнного неврозу» до ПТСР 

Коструліна Юлія Сергіївна – студентка Навчально-наукового інсти-

туту психології та соціального захисту Львівського державного уніве-

рситету безпеки життєдіяльності 

Науковий керівник – Березяк Ксенія Михайлівна – викладач кафе-

дри практичної психології та педагогіки Навчально-наукового інсти-

туту психології та соціального захисту Львівського державного уніве-

рситету безпеки життєдіяльності 

Відповідальність майбутнього офіцера як професійно важлива якість 

в умовах виконання службово-бойових завдань  

Опалінська Марина Михайлівна – курсант Національної академії 

сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 

Науковий керівник – Капінус Олександр Сергійович – доцент кафе-

дри морально-психологічного забезпечення діяльності військ загально-

військового факультету Національної академії сухопутних військ імені 

гетьмана Петра Сагайдачного, кандидат педагогічних наук 

Досвід психологічної підготовки військовослужбовців збройних сил 

США та Ізраїлю  

Шакун Ярослав Сергійович – курсант Національної академії сухо-

путних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 

Науковий керівник – Мацевко Тарас Михайлович – т. в. о. началь-

ника кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності 

військ Інституту морально-психологічного забезпечення Національ-

ної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник  
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Секція 2 

Психолого-педагогічні аспекти підготовки фахівців  

до професійної діяльності 
 

Керівники секції: 

Руденко Лариса Анатоліївна – професор кафедри практичної психо-

логії та педагогіки Навчально-наукового інституту психології та соціа-

льного захисту Львівського державного університету безпеки життєді-

яльності, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник 

Секретар: 

Вавринів Олена Степанівна – викладач кафедри практичної психології 

та педагогіки Навчально-наукового інституту психології та соціального 

захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 
 

Професійна підготовка майбутнього соціального працівника  

в технічному університеті 

Васянович Григорій Петрович – професор кафедри гуманітарних 

дисциплін та соціальної роботи Навчально-наукового інституту пси-

хології та соціального захисту Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності, доктор педагогічних наук, професор 

Великий Роман Георгійович – доцент кафедри гуманітарних дисци-

плін та соціальної роботи Навчально-наукового інституту психології 

та соціального захисту Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності 

Психологічні засади формування здатності до професійної творчості  

в майбутніх офіцерів-прикордонників 

Діденко Олександр Васильович – провідний науковий співробітник 

науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикор-

донної служби України імені Богдана Хмельницького, доктор педаго-

гічних наук, професор  

Психологічні особливості навчання військово-спеціальних дисциплін  

майбутніх офіцерів-прикордонників  

Білявець Сергій Якович – заступник начальника Інституту з на-

вчально-методичної роботи – начальник відділу організації, планування 

та методичного забезпечення Інституту підвищення кваліфікації Націо-

нальної академії Державної прикордонної служби України імені Бог-

дана Хмельницького, кандидат педагогічних наук, полковник  
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Особливості професійної підготовки курсантів кафедри музичного  

мистецтва в контексті сучасної педагогіки 

Ваврик Руслана Василівна – доцент кафедри музичного мистецтва 

Інституту морально-психологічного забезпечення Національної ака-

демії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

Психологічні аспекти естетичного розвитку особистості  

Вдович Світлана Михайлівна – доцент кафедри практичної психоло-

гії та педагогіки Навчально-наукового інституту психології та соціаль-

ного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяль-

ності, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 

Зарубіжний досвід підготовки фахівців для професійної діяльності 

Дубовик Оксана Вікторівна – викладач кафедри загальнотехнічних 

дисциплін та охорони праці Відокремленого структурного підрозділу 

«Львівський навчально-науковий центр професійної освіти» Націона-

льного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

Підготовка фахівців у сучасних суспільно-економічних умовах 

Зельман Леся Несторівна – викладач Львівського університету біз-

несу та права, кандидат педагогічних наук 

Застосування креативного підходу в підготовці фахівців  

до професійної діяльності 

Колісник-Гуменюк Юлія Ігорівна – старший викладач кафедри за-

гальнотехнічних дисциплін та охорони праці Відокремленого струк-

турного підрозділу «Львівський навчально-науковий центр професій-

ної освіти» Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова 

Психолого-педагогічні умови формування риторичної компетентності 

майбутніх психологів 

Конівіцька Тетяна Ярославівна – аспірант кафедри практичної пси-

хології та педагогіки Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності 

Мотиваційно-ціннісні орієнтири курсантів і студентів –  

основа їхньої майбутньої професійної діяльності  

Купчак Мар’яна Ярославівна – старший викладач кафедри права та 

менеджменту у сфері цивільного захисту Навчально-наукового інсти-

туту пожежної та техногенної безпеки Львівського державного уніве-

рситету безпеки життєдіяльності, кандидат педагогічних наук 

Харчук Андрій Іванович – доцент кафедри права та менеджменту у 

сфері цивільного захисту Навчально-наукового інституту пожежної 

https://ldubgd.edu.ua/IPTB
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та техногенної безпеки Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності 

Технології ігрового моделювання у процесі професійної підготовки  

майбутніх учителів фізичної культури 

Матвійчук Тетяна Фартівна – старший викладач кафедри педаго-

гіки та психології Львівського державного університету фізичної ку-

льтури імені Івана Боберського, кандидат педагогічних наук 

Соловйов Валерій Федорович – завідувач кафедри педагогіки та 

психології Львівського державного університету фізичної культури 

імені Івана Боберського, кандидат педагогічних наук, доцент 

Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту  

Мураль Ольга Ігорівна – лікар-отоларинголог Медико-санітарної час-

тини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

Бейзим Індіжана Хайрулівна – начальник Медико-санітарної час-

тини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 

полковник служби цивільного захисту 

Психологічні засади формування лідерства в підготовці майбутніх фахівців 

Леськів Марія-Олександра Миколаївна – студентка Навчально-на-

укового інституту психології та соціального захисту Львівського дер-

жавного університету безпеки життєдіяльності 

Науковий керівник – Вдович Світлана Михайлівна – доцент кафе-

дри практичної психології та педагогіки Навчально-наукового інсти-

туту психології та соціального захисту Львівського державного уніве-

рситету безпеки життєдіяльності, кандидат педагогічних наук, стар-

ший науковий співробітник 

Формування корпоративних ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців 

військового управління: психологічний аспект 

Роман Ірина Михайлівна – аспірант кафедри практичної психології та пе-

дагогіки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

Комунікативна компетентність як складова професійної підготовки 

сучасного фахівця 

Тимінська Світлана Михайлівна – студентка Навчально-наукового 

інституту психології та соціального захисту Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності 

Науковий керівник – Цюприк Андрій Ярославович – доцент кафедри 

практичної психології та педагогіки Навчально-наукового інституту 

психології та соціального захисту Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності, кандидат педагогічних наук, доцент 
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Формування вольових якостей у професійно-екстремальній діяльності 

Шклярук Анастасія Зиновіївна – студентка Навчально-наукового 

інституту психології та соціального захисту Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності 

Науковий керівник – Мудрик Наталія Віталіївна – викладач кафе-

дри практичної психології та педагогіки Навчально-наукового інсти-

туту психології та соціального захисту Львівського державного уніве-

рситету безпеки життєдіяльності 
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Секція 3 

Сучасний стан і перспективи психологічного супроводу  

особистості, яка перебуває в екстремальних умовах 
 

Керівник секції: 

Кривопишина Олена Анатоліївна – професор кафедри практичної 

психології та педагогіки Навчально-наукового інституту психології та 

соціального захисту Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності, доктор психологічних наук, професор 

Секретар: 

Яремко Роман Ярославович – викладач кафедри практичної психо-

логії та педагогіки Навчально-наукового інституту психології та соці-

ального захисту Львівського державного університету безпеки життє-

діяльності  
 

Дослідження агресивності в структурі психологічного супроводу  

майбутніх спеціалістів з фізичної культури і спорту 

Баклицька Ольга Петрівна – доцент кафедри педагогіки та психо-

логії Львівського державного університету фізичної культури, канди-

дат психологічних наук, доцент 

Формування життєстійкості шляхом тренінгу 

Березяк Ксенія Михайлівна – викладач кафедри практичної психо-

логії та педагогіки Навчально-наукового інституту психології та соці-

ального захисту Львівського державного університету безпеки життє-

діяльності 

План проведення констатувального дослідження проблеми  

формування адикцій у підлітків, батьки яких є трудовими мігрантами 

Заверуха Ольга Ярославівна – здобувач кафедри практичної психо-

логії та соціальної роботи Східноукраїнського національного універ-

ситету імені Володимира Даля 

Потенціал казкотерапії у вирішенні та подоланні кризових ситуацій 

Калька Наталія Миколаївна – старший викладач кафедри психоло-

гії Львівського державного університету внутрішніх справ 

Козира Петро Володимироович – викладач кафедри психології 

Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат 

психологічних наук 
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Емоційна прив’язаність у дітей першого року життя 

як основа формування відчуття безпеки 

Клименко Олена Євгенівна – викладач кафедри практичної психо-

логії Навчально-наукового інституту психології та соціального захи-

сту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 

кандидат психологічних наук 

Погляди науковців на особливості проблеми  

девіантної поведінки неповнолітніх 

Лелик Христина Володимирівна – студентка Навчально-наукового 

інституту психології та соціального захисту Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності 

Науковий керівник – Литвин Андрій Віленович – завідувач кафедри 

практичної психології та педагогіки Навчально-наукового інституту 

психології та соціального захисту Львівського державного універси-

тету безпеки життєдіяльності, доктор педагогічних наук, професор 

Сучасні психотерапевтичні методи в роботі з психологічною травмою 

та посттравматичним стресовим розладом 

Смирнова Валерія Романівна – студентка Навчально-наукового ін-

ституту психології та соціального захисту Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності 

Науковий керівник – Яремко Роман Ярославович – викладач кафе-

дри практичної психології та педагогіки Навчально-наукового інсти-

туту психології та соціального захисту Львівського державного уніве-

рситету безпеки життєдіяльності 

Психолого-педагогічні особливості пізнавальної активності студентів 

Цюприк Андрій Ярославович – доцент кафедри практичної психо-

логії та педагогіки Навчально-наукового інституту психології та соці-

ального захисту Львівського державного університету безпеки життє-

діяльності, кандидат педагогічних наук, доцент 

Небезпека наслідків БПТ учасників АТО (ООС) для суспільства  

і досвід армії США в культурологічному супроводі реабілітації  

учасників бойових дій  

Юрова Тетяна Миколаївна – викладач кафедри морально-психологі-

чного забезпечення діяльності військ Інституту морально-психологіч-

ного забезпечення Національної академії сухопутних військ імені геть-

мана Петра Сагайдачного, кандидат мистецтвознавства 

 

 
  



15 

Секція 4 

Міждисциплінарні гуманітарні аспекти підготовки  

та діяльності особистості в екстремальних умовах 
 

Керівник секції: 

Вдович Світлана Михайлівна – доцент кафедри практичної психоло-

гії та педагогіки Навчально-наукового інституту психології та соціаль-

ного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяль-

ності, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 

Секретар: 

Конівіцька Тетяна Ярославівна – молодший науковий співробітник 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 
 

Відмінність роботи капелана й психолога в зоні проведення ООС 

Коваль Мирослав Стефанович – ректор Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності, кандидат педагогічних наук, 

професор 

Коваль Ігор Святославович – начальник сектора психологічного за-

безпечення відділу виховної та соціально-гуманітарної роботи Львів-

ського державного університету безпеки життєдіяльності, кандидат 

педагогічних наук, капітан служби цивільного захисту 

Особистісні домагання як фактор формування життєвих цілей студента 

Слободяник Володимир Іванович – начальник Інституту післядип-

ломної освіти Львівського державного університету безпеки життєді-

яльності, полковник служби цивільного захисту, кандидат психологі-

чних наук, доцент 

Сірко Роксолана Іванівна – заступник завідувача кафедри практичної 

психології та педагогіки Навчально-наукового інституту психології та 

соціального захисту Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності, полковник служби цивільного захисту, кандидат пси-

хологічних наук, доцент 

Баклицький Іван Олександрович – доцент кафедри практичної 

психології Навчально-наукового інституту психології та соціального 

захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльно-

сті, кандидат психологічних наук, доцент 
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Соціально-психологічний тренінг формування емпатії  

майбутніх рятувальників 

Вавринів Олена Степанівна – викладач кафедри практичної психо-

логії та педагогіки Навчально-наукового інституту психології та соці-

ального захисту Львівського державного університету безпеки життє-

діяльності 

Oсoбливoсті рoзподілу ролей в сім’ї як фактор тривалості шлюбу 

Козел Ірина Борисівна – студентка Навчально-наукового інституту 

психології та соціального захисту Львівського державного універси-

тету безпеки життєдіяльності 

Науковий керівник – Березяк Ксенія Михайлівна – викладач кафе-

дри практичної психології та педагогіки Навчально-наукового інсти-

туту психології та соціального захисту Львівського державного уніве-

рситету безпеки життєдіяльності 

Антропогенний вплив на земноводних на прикладі м. Львова 

Кремпа Катерина Михайлівна – студентка кафедри екології біологічного 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка 

Лучка Дарія Романівна – студентка кафедри ботаніки біологічного фа-

культету Львівського національного університету імені Івана Франка 

Науковий керівник – Кіт Любов Ярославівна – доцент кафедри без-

пеки життєдіяльності Львівського національного університету імені 

Івана Франка, кандидат біологічних наук, доцент  

Дослідження когнітивного компоненту Я-концепції особистості  

за методикою «Q-сортування» 

Маковецька Марта Михайлівна – студентка Навчально-наукового 

інституту психології та соціального захисту Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності 

Науковий керівник – Вдович Світлана Михайлівна – доцент кафе-

дри практичної психології та педагогіки Навчально-наукового інсти-

туту психології та соціального захисту Львівського державного уніве-

рситету безпеки життєдіяльності, кандидат педагогічних наук, стар-

ший науковий співробітник 

Алкоголізм – чума сучасного людства 

Мартинчук Вікторія Володимирівна – курсант Національної акаде-

мії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного  

Науковий керівник – Неурова Алла Борисівна – доцент кафедри мо-

рально-психологічного забезпечення діяльності військ загальновійсь-

кового факультету Національної академії сухопутних військ імені ге-

тьмана Петра Сагайдачного, кандидат психологічних наук 
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Переживання кризи підліткового віку  

Подвірна Христина Андріївна – студентка Навчально-наукового ін-

ституту психології та соціального захисту Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності 

Науковий керівник – Березяк Ксенія Михайлівна – викладач кафе-

дри практичної психології та педагогіки Навчально-наукового інсти-

туту психології та соціального захисту Львівського державного уніве-

рситету безпеки життєдіяльності 

Результати емпіричного дослідження розвитку дітей раннього віку 

Стельмах Оксана В’ячеславівна – старший викладач кафедри прак-

тичної психології Навчально-наукового інституту психології та соці-

ального захисту Львівського державного університету безпеки життє-

діяльності, кандидат психологічних наук 

Рефлексивний підхід до підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Федюк Галина Зіновіївна – аспірант кафедри практичної психології та пе-

дагогіки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності  

Аналіз особливостей гендерної рівності  

Чабань Альона В’ячеславівна – ад’юнкт Національного універси-

тету цивільного захисту України 

Овсяннікова Яніна Олександрівна – старший науковий співробіт-

ник науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психо-

логії науково-дослідного центру Національного університету цивіль-

ного захисту України, кандидат психологічних наук, старший науко-

вий співробітник 

Діти з особливими освітніми потребами в інклюзивному просторі  

України: проблеми і перспективи  

Шишова Інна Олексіївна – доцент кафедри спеціальної освіти і здо-

ров’я людини Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, кандидат педагогічних 

наук, доцент 

Зміни функціонального стану курсантів після проходження  

психолого-тренувального полігону 

Яремко Роман Ярославович – викладач кафедри практичної психо-

логії та педагогіки Навчально-наукового інституту психології та соці-

ального захисту Львівського державного університету безпеки життє-

діяльності 
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