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KONFERENCIJOS PROGRAMA 

8.30 – 9.00 Ia. fojė  Registracija  
9.00 – 9.30 201a. Konferencijos atidarymas 

09.30 – 10.30 

I pranešimų sesija 

106a. 

SVEIKATOS IR KLINIKINĖ PSICHOLOGIJA  
  Ekspresyvaus rašymo taikymo galimybės išemine širdies liga sergantiesiems.  

Petrolienė Raimonda, VDU 
  Lėtinį nugaros skausmą patiriančių asmenų skausmo sukeliamo trukdymo įvairioms 

gyvenimo sritims ir skausmo įveikų skirtumai, atsižvelgiant į pablogėjusios nuotaikos 

išreikštumą.  Meščeriakova Viktorija, VDU 
  Sirgti linkusios asmenybės tipų bei juos sudarančių psichologinių savybių analizė. 

Jarašiūnaitė Gabija, Kavaliauskaitė – Keserauskienė Rūta, VDU 
  Darbo neturinčių moterų depresiškumas bei jo sąsajos su įvairiais sociodemografiniais 

veiksniais. Lengvinienė Inga, LSMU 

107a. 

EKSPERIMENTINĖ PSICHOLOGIJA  
  Vaizdo spalvos ir formos sąveikos vaidmuo žiūrovo emocijoms.  Tiešytė Lina, MRU 
   Analogijos perkėlimo priklausomybė nuo pirminės problemos sprendimo būdo ir 

užuominos pateikimo.  Šimkevičiūtė Katrė, VDU 
  Netolerancija neapibrėžtumui ir nerimas. Rotomskis Augustinas, VU 
  Tęstinumo hipotezės sapnų tyrimuose. Lemesheva Elizaveta, KU 

10.30 – 11.00 Ia. fojė  Kavos pertrauka. Stendinių pranešimų peržiūra 

11.00 – 12.45 

II pranešimų sesija 

106a. 

RAIDOS PSICHOLOGIJA   
  Vaikų, turinčių dėmesio ir aktyvumo sunkumų, asmenybės bruožai: raiška ir 

prognostinės galimybės. Grauslienė Izabelė, VU 
  Vaikų vykdomųjų funkcijų vertinimas: problemos ir galimybės. Rakickienė Lauryna, 
VU 
  Suvokto tėvų auklėjimo stiliaus sąsajos su depresijos simptomais paauglystėje: 

moderuojantis lyties, amžiaus bei asmenybės bruožų vaidmuo. Blauzdžiūnaitė Kristina, 
MRU 
  Senyvo ir seno amžiaus žmonių kognityvinių funkcijų sąsajos su jų išsilavinimu ir 

kompensacinių technikų naudojimu. Rupeikaitė Dovilė, VDU 
   Senų žmonių emocinių išgyvenimų ir jų reguliacijos sąsajos. Maslenikova Viktorija, 
VU 
  „Jaunimo linijos“ savanorių gebėjimas atpažinti emocijas iš balso. Arūnaitė Inga, 
VDU 

107a. 

ORGANIZACINĖ PSICHOLOGIJA  
  Darbuotojų tėkmės patyrimo atliekant darbo užduotis ir užduoties charakteristikų 

sąsajos. Geležinytė Rasa, VU 

  Darbuotojų įsipareigojimas organizacijai ir reakcija į komentarus apie jų bei 

konkurentų darbovietes. Vasiliauskaitė Rūta, MRU 

  Emocinis intelektas, stresas, nerimas, depresiškumas tarp darbuotojų viešojo 

administravimo srityje.  Kuodytė – Kazielienė Rasa, VĮ „Humanizmo centras“ 

  Darbuotojų psichologinis įgalinimas: definicijos detektyvas ir klausimyno sudarymas.  
Tvarijonavičius Mantas, VU 

  Darbuotojų lojalumo organizacijai sąsajos su organizacijos nario savimone ir 



VU Specialiosios 
laboratorijos 
laboratorija 

tarpasmeninių santykių kokybe darbe. Mazilauskaitė Rūta, VDU 

  Doktoranto profesinį identitetą lemiančių veiksnių analizė. Kovalčikienė Kristina, VDU 

  Studentų pasitenkinimo profesiniu pasirinkimu, įsipareigojimo profesijai ir aspiracijų 

sąsajos. Jokštaitė Kristina, VU 
12.45 – 13.30 Ia. fojė Pietų pertrauka. Stendinių pranešimų peržiūra 

13.30 – 15.15 

III pranešimų sesija 

106a.  TRAUMŲ  PSICHOLOGIJA 
  Psichologinės gerovės ir psichologinės traumos sąsajos. Želvienė Paulina, Kazlauskas 
Evaldas, Naujokaitė Aušra, VU 

  Tėvų politinių represijų įtaka vaikų psichologinei savijautai. Vaskelienė Ieva, VU 

  Trumpalaikės eklektinės potrauminio streso terapijos (BEPP) metodo veiksmingumas: 

Vilniaus BEPP studijos pradinio tyrimo duomenys.  Mažulytė Eglė, Kazlauskas Evaldas, 
Želvienė Paulina, Dovydaitienė Miglė, Skruibis Paulius, VU 

  Sveikatos specialistų ir ne specialistų nuostatos nusižudžiusiųjų artimųjų atžvilgiu.  
Geležėlytė Odeta, VU 

  Devynmečio berniuko savižudybė Lietuvos žiniasklaidoje. Eimontas Jonas, VU 
  Prasmės ieškojimas netekties patyrime: ar įmanoma tirti prasmę? Klimaitė Vaiva, VU 

107a. SVEIKATOS IR KLINIKINĖ PSICHOLOGIJA 
  Terapinės sąjungos formavimosi sąsajos su kliento individualios raidos ir amžiaus 

ypatumais.  Dulinskaitė Ieva, VU 

  Vyras klientas ir moteris psichoterapeutė: terapinį santykį formuojančių veiksnių 

kokybinė analizė.  Bieliauskienė Ieva, VU 

   Agresija psichoterapiniuose santykiuose: klientų pykčio reakcijų motyvacijos kokybinė 

analizė.  Lozovska Juliana, VU 
  Patyriminės grupės mokymosi kontekste: pirminio dalyvių požiūrio analizė.  Jakubkaitė  
Birutė, VU 

  Slaugytojų subjektyviai suvokiamo streso bei vilties išgyvenimo sąsajos. Katarskis 
Andrius, VDU  

  Gydymo nurodymų laikymosi sąsajos su psichosocialiniais veiksniais. Zamalijeva Olga, 
Paulikaitė Eglė, VU    
  Asmens vertė kaip sveikatos ir gerovės pagrindas. Paulius Kontrimas 

15.15 – 15.45  Konferencijos uždarymas 

 Stendiniai pranešimai 

   Lėtinį skausmą patiriančių asmenų įsitikinimų apie skausmą sąsajos su emocijų 

reguliacija ir socialiniu palaikymu. Svirušytė Daiva, VDU 

  Studenčių pasitenkinimo kūno vaizdu sąsajos su seksualiniu pasitenkinimu poroje.  
Urvelytė Eglė, VDU 
  Jaunesnių ir vyresnių 13-17 metų paauglių agresyvaus elgesio palyginimas po 

intervencijos, grįstos kognityvine – elgesio terapija. Normantaitė Dovilė, VDU 
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