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Дата 
народження: 
Громадянств
о: Мови: 

 
26/04/1999 
Україна 
Українська - вільно, англійська (B1) 

Освіта:  

2016–2020 р.р. 
 
 

2021р. - по 
теперішній час 

Сумський державний університет. 
Факультет – інформаційних технологій та соціальних комунікацій, 
спеціальність – психологія. Диплом з відзнакою. 
 
Навчання в магістратурі Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти за спеціальністю – практична 
психологія. 

 
Наукова 
діяльність: 

 

2020 р. Наукова стаття "Ціннісно-мотиваційна сфера представників студентського 
самоврядування закладу вищої освіти". Соціально-гуманітарний вісник: зб. 
наук. пр.–Вип. 32-33.–Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020.–251  

 
2021 р. 

     
Наукова стаття «Розвиток ціннісних орієнтацій осіб періоду ранньої 
дорослості». Збірник     V Міжнародної науково-практичної конференції 
«Інноваційні технології в роботі практичного психолога» 

  

2021 р. Наукові тези «Функції і місце ціннісних орієнтацій в структурі особистості». 
Збірник ІІ-ої Міжнародної студентської науково-практичній конференції 
«Психологічні аспекти кроскультурної взаємодії у медіасередовищі» 

  
  
 
Професійна 
діяльність 

 

2019 – 2021 р.р. Психолог міжнародного чат-боту «Elomia» 

2019 – по 
теперішній час 

Приватна консультативна практика офлайн та онлайн. 

2020 – 2022 р. р. Керівник гуртка «Простір психології» Сумського Палацу дітей та юнацтва  

2022 – по 
теперішній час  

Практичний психолог онкодиспансрного відділення Сумської обласної 
клінічної лікарні 

2022 – по 
теперішній час 

Практичний психолог Сумського державного університету. 

 
 
Стажування, підвищення кваліфікації 
10.10.2020 Перший міжнародний онлайн-форум української психоонкологічної асоціації 

19.12.2020 IV Науково-практична конференція з міжнародною участю з Екзистенційного 

аналізу та логотерапії «Персональне буття в психотерапії» 

04.-06.11.2021 International scientific and practical online conference «Psycology of crisis 

mailto:psy.danilova.daria@gmail.com


situation: science and practice» 

11.12.2021 V Науково-практична конференція з міжнародною участю з Екзистенційного 

аналізу та логотерапії «Буття у співвіднесенні зі смислом: аспекти 

психотерапії». 

04-06.02.22 Дводенний тренінг «Розширені навички ефективної роботи з ветеранми(ками) 

та їх травмами» 

06.04.2022 Підвищення кваліфікації за темою «»Психологічна підтримка особистості в 

умовах війни». 

12.04.2022 Дводенний тренінг «Ефективна підтримка психічного здоров’я у кризовій 

ситуації» 

21.04.2022 Семінар «Практична психосоматика:: подолання стресу війни» 

29.04.2022 Семінар «Психічні розлади у дітей та підлітків під час війни в Україні». 

04.05.2022 Навчально-практичний вебінар «The Flash Technique and EMDR» 

21.05.2022 Навчально-практичний вебінар «Основні засоби і методи роботи психолога з 

ПТСР» 

 
 
 


