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Максименко Сергій Дмитрович – доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, Заслужений діяч науки і техні-ки України, директор Інституту психології іме-ні Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ.  
Абрамов Володимир Володимирович – аспірант кафедри загальної психології Київсь-кого національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ.  
Бабаян Юлія Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної психології Микола-ївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв.  
Бацилєва Ольга Валеріївна – доктор психо-логічних наук, доцент, завідувач кафедри пси-хології Донецького національного університе-ту, м. Донецьк.  
Берещук Олена Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри психології Відкритого міжнародного університету розви-тку людини «Україна», м. Київ.  
Биковська Лариса Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фі-зичної культури Київського національного тор-говельно-економічного університету, м. Київ.  
Бондаренко Віктор Володимирович – ад’юнкт кафедри педагогіки та психології Наці-ональної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хме-льницький.  
Вілюжаніна Тетяна Анатоліївна – канди-дат психологічних наук, доцент, доцент кафед-ри педагогіки та психології Маріупольського державного університету, м. Маріуполь.  
Гордієнко-Митрофанова Ія Володимирів-

на – доктор психологічних наук, доцент кафед-ри англійської філології, професор кафедри практичної психології Харківського національ-ного педагогічного університету імені Г. С. Ско-вороди, м. Харків.  
Горецька Олена Віталіївна – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології Бердянського державного педагогі-чного університету, м. Бердянськ.  
Гресь Лариса Олексіївна – здобувач кафед-ри практичної психології Української інженер-но-педагогічної академії, м. Харків.  
Грицієнко Олексій Миколайович – викла-дач кафедри фізичного виховання Миколаївсь-

кого національного університету імені В. О. Су-хомлинського, м. Миколаїв.  
Грушевський Валерій Олександрович – викладач кафедри теоретичної та прикладної психології Миколаївського національного уні-верситету імені В. О. Сухомлинського, м. Мико-лаїв.  
Дідковська Лариса Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів.  
Довгань Надія Юріївна – кандидат педаго-гічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної культури Київського національного торговель-но-економічного університету, м. Київ.  
Дроботун Олена Сергіївна – викладач ка-федри психології Миколаївського міжрегіона-льного інституту розвитку людини ВМУРоЛ «Україна», м. Миколаїв.  
Євдокимова Наталя Олексіївна – доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної та прикладної психології Микола-ївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв.  
Забарчук Галина Миколаївна – магістрант-ка спеціальність «Психологія» Миколаївського національного університету імені В. О. Сухом-линського, м. Миколаїв.  
Іванова Ірина Федорівна – кандидат педа-гогічних наук, доцент, доцент кафедри загаль-ної та вікової психології Миколаївського націо-нального університету імені В. О. Сухомлинсь-кого, м. Миколаїв.  
Коновалюк Олена Олексіївна – магістрант-ка спеціальності «Психологія»Миколаївського національного університету імені В. О. Сухом-линського, м. Миколаїв.  
Короп Михайло Юрійович – кандидат педа-гогічних наук, доцент, доцент кафедри фізич-ної культури Київського національного торго-вельно-економічного університету, м. Київ.  
Короп Олександр Миколайович – старший викладач кафедри фізичної культури Націона-льного університету «Києво-Могилянська ака-демія», м. Київ.  
Краєва Оксана Анатоліївна – аспірант ла-бораторії методології і теорії психології Інсти-туту психології імені Г. С. Костюка НАПН Украї-ни, практичний психолог Бердянської загаль-ноосвітньої школи І-ІІ ступеня №13 Запорізь-кої області, м. Бердянськ.  
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Крамченкова Віра Олександрівна – канди-дат психологічних наук, доцент, доцент кафед-ри наукових основ управління та психології Харківського національного педагогічного уні-верситету імені Г. С. Сковороди, м. Харків.  
Кузнецов Олексій Ігоревич – здобувач ка-федри практичної психології Харківського на-ціонального педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, м. Харків.  
Кучманич Ірина Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології Миколаївського націо-нального університету імені В. О. Сухомлинсь-кого, м. Миколаїв.  
Лазоренко Олександр Васильович – ад’юнкт кафедри педагогіки та психології Наці-ональної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький.  
Матенко Юлія Олександрівна – магістран-тка спеціальності «Психологія» Миколаївсько-го національного університету імені В. О. Сухо-млинського, м. Миколаїв.  
Михальченко Наталія В’ячеславівна – ка-ндидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної психології Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв.  
Мороз Руслана Анатоліївна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафед-ри теорії та методики виховання і психічного розвитку особистості Миколаївського націона-льного університету імені В. О. Сухомлинсько-го, м. Миколаїв.  
Мухіна Людмила Михайлівна – викладач кафедри практичної психології Миколаївсько-го національного університету імені В. О. Сухо-млинського, м. Миколаїв.  
Онуфрієва Ліана Анатоліївна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету іме-ні Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський.  
Панок Віталій Григорович – доктор психо-логічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Національної академії педа-гогічних наук України, м. Київ.  
Пілецька Любомира Сидорівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціально-психологічних наук Прикарпатського націона-льного університету імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ.  

Прасол Дмитро Вікторович – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та вікової психології Миколаївського національного університету імені В. О. Сухом-линського, м. Миколаїв.  
Работа Тетяна Олександрівна – студент-ка спеціальності «Практична психологія» Мелі-топольського державного педагогічного уні-верситету імені Богдана Хмельницького, м. Ме-літополь.  
Радченко Сергій Валерійович – студент Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь.  
 Руденко Анна Андріївна – студентка спеці-альності «Психологія» Миколаївського націо-нального університету імені В. О. Сухомлинсь-кого, м. Миколаїв.  
Сердюк Людмила Захарівна – доктор пси-хологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії історії психології іме-ні В. А. Роменця Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України (м. Київ).  
Тимченко Наталя Альбертівна – магіст-рантка спеціальності «Психологія» Миколаївсь-кого національного університету імені В. О. Су-хомлинського, м. Миколаїв.  
Тюптя Олена Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ.  
Філіп’єва Тетяна Іванівна – кандидат пе-дагогічних наук, доцент, доцент кафедри інозе-мної мови Миколаївського національного уні-верситету імені В. О. Сухомлинського, м. Мико-лаїв.  
Фоменко Карина Ігорівна – кандидат пси-хологічних наук, викладач кафедри наукових основ управління та психології Харківського національного педагогічного університету іме-ні Г. С. Сковороди, м. Харків.  
Хомуленко Борис Владиславович – викла-дач кафедри психології Харківського національ-ного педагогічного університету імені Г. С. Ско-вороди, м. Харків.  
Худякова Віра Іванівна – кандидат психо-логічних наук, доцент кафедри практичної психології Миколаївського національного уні-верситету імені В. О. Сухомлинського, м. Мико-лаїв.  
Царькова Ольга Вікторівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практич-ної психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хме-льницького, м. Мелітополь.  
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Чайка Наталія Сергіївна – викладач кафе-дри фізичного виховання Миколаївського наці-онального університету імені В. О. Сухомлинсь-кого, м. Миколаїв.  
Чемеринська Дзвіна Іванівна – науковий кореспондент Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ.  
Чиханцова Олена Анатоліївна – аспірант кафедри психології, ст. викладач кафедри пере-кладу та іноземної філології Відкритого міжна-родного університету розвитку людини «Укра-їна», м. Київ.  
Чухраєва Ганна Вікторівна – кандидат ме-дичних наук, начальник Центру психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору ГУМВС України в Харківській області, м. Харків.  

Шевченко Володимир Володимирович – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології Миколаївсько-го національного університету імені В. О. Сухо-млинського, м. Миколаїв.  
Шевчук Олена Сергіївна – кандидат педаго-гічних наук, доцент, доцент кафедри теоретич-ної та прикладної психології Миколаївського національного університету імені В. О. Сухом-линського, м. Миколаїв.  
Шевчук Сергій Петрович – кандидат педа-гогічних наук, доцент, професор кафедри еко-номіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Миколаївського національного уні-верситету імені В. О. Сухомлинського, м. Мико-лаїв.  


