1. Vardas
2. Pavardė
3. Gimimo data
4. Išsilavinimas
Profesinė kvalifikacija, kvalifikacinis laipsnis,
mokslo laipsnis
Psichologijos mokslų krypties doktorantūra
Sveikatos psichologijos magistro laipsnis
Psichologijos bakalauro laipsnis
5. Profesinė patirtis (išskyrus mokymą)
Data
Institucija
2020 - dabar VDU psichologijos klinika
2019 –dabar

KARINA
KRAVČENKO
1993
Metai

Institucija

2018 – dabar
2018
2016

Vytauto Didžiojo universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas

Vytauto Didžiojo universitetas, Socialinių mokslų fakultetas

Prevencinė psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo stovykla vaikams
„Ką veikia vaikai“
2018-2019
Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė”
Prevencinė psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo stovykla vaikams
2018
stovykla vaikams „Ką veikia vaikai“
2017
VšĮ „Aukodeita“
2016-2017
Kauno 2-oji klinikinė ligoninė
2013-2014
Nevalstybiniai vaikų globos namai „Namų židinys“
6. Moksliniai interesai
Mokslo kryptis, šaka
Mokslinių tyrimų interesai
2019

Psichologija

Pareigos
Savanorė
Jaunesnioji mokslo
darbuotoja
Vadovė
Psichologė
Savanorė
Psichologė
Savanorė
Savanorė

Socialinės normos
Socialinių normų teorija pagrįstos elgesio keitimo intervencijos
Nepilnamečių alkoholio vartojimo prevencija

7.1. Pedagoginė patirtis
Data
Institucija
Pareigos
2019-2020
Vytauto Didžiojo universitetas
Asistentė
9. Kvalifikacijos kėlimas
Institucija, šalis
Veikla
Mykolo Romerio universitetas, Lietuva;
Nuotoliniai mokymai „Academic writing“.
prof. Larry Nelson, JAV
Nuotolinės konferencijos „Klinikinių ir sveikatos
Lietuvos psichologų sąjunga, Lietuva
psichologų konferencija – 2020“ klausytoja.
XII Lietuvos sociologų draugijos
Žodinis pranešimas. Jarašiūnaitė-Fedosejeva, G.,
konferencija „Sociologija ir gerovės
Kravčenko, K. Lietuvių požiūris į
valstybė šiuolaikinėje Lietuvoje”,
homoseksualumą: kartų skirtumai.
nuotolinis renginys
Žodinis pranešimas. Jarašiūnaitė-Fedosejeva, G.,
Annual International Scientific Forum
Kravčenko, K. Do generations y and z guarantee
“Networking on Sustainable Security in
better acceptance of sexual minorities in europe?
Dynamic Environment”, nuotolinis
The role of individual and country-related
renginys
characteristics.
Žodinis pranešimas. Jarašiūnaitė-Fedosejeva, G.,
„9th World Conference on Psychology
Kravčenko, K. Attitudes towards homosexuality of
and Sociology”, nuotolinis renginys
different generations across europe: what individual
and country-related factors matter?

Data
2020
2020

2020

2020

2020

Teorinė-praktinė konferencija
"Bendradrabiavimas ir veiksmingos
intervencijos vykdant psichoaktyvių
medžiagų vartojimo prevenciją", Telšiai,
Lietuva
XVI-oji Jaunųjų mokslininkų psichologų
konferencija, Vilnius, Lietuva

EST piknikas, Kaunas, Lietuva

Žodinis pranešimas. Kravčenko, K., Šeibokaitė, L.
Socialinių normų teorija pagrįstų intervencijų
taikymas mokyklose: kas, kaip ir kodėl?
Žodinis pranešimas. Kravčenko, K., Šeibokaitė L.
Socialinių normų teorija pagrįstų intervencijų
poveikis alkoholio vartojimui: aprašomųjų ir
įsakomųjų normų vaidmuo keičiant mažiau už
normą vartojančių studentų alkoholio vartojimo
ketinimus.
Žodinis pranešimas. Stelmokienė, A., Kravčenko,
K. Psichologinės Lietuvos žmonių subjektyvios
"negerovės" (nelaimingumo ir nepasitenkinimo
gyvenimu) prielaidos.

2019

2019

2019

XIV-oji mokslinė-praktinė konferencija
Žodinis pranešimas. Stelmokienė, A. Kravčenko, K.
„Toksiškas elgesys organizacijoje:
Ką organizacijoms žada besikeičiančios vadovų
2019
priežastys, pasekmės ir sprendimo būdai“
vertybės?
Kaunas, Lietuva
VI-oji mokslinė konferencija „Šiuolaikinė Žodinis pranešimas. Kravčenko, K., Šeibokaitė L.
mokyklinė, organizacinė ir sveikatos
Aprašomųjų ir įsakomųjų normų poveikis mažiau
2018
psichologija VDU magistrų darbuose“,
už referentinės grupės narius alkoholį vartojančių
Kaunas, Lietuva
studentų alkoholio vartojimo ketinimams.
18th International Symposium "Recent
Žodinis pranešimas. Kravčenko, K., Šeibokaitė L.
research topics in psychology:
Influence of Joy and Anxiety on Egocentric
2016
international experience", Kaunas,
Decisions Among Young Adults.
Lietuva
10. Mokslinių tyrimų patirtis
Pavadinimas
Institucija, šalis
Data
Lietuvos Respublikos narystės tarptautinės mokslinių
LR Švietimo, mokslo
tyrimų infrastruktūros (MTI) „Europos socialinis tyrimas“ ir sporto miniterija,
2019 – 2022
(European Social Survey, ESS ERIC) plano įgyvendinimo Lietuvos mokslo
projektas
taryba, Lietuva
11. Mokslinių rezultatų viešinimas, populiarinimas
Užsiėmimas 11-12 kl. moksleiviams „Viktorina: ką veikia psichologai?” nuotolinėje konferencijoje
„Psichologai mokiniams apie mokinius – 11”, 2020.
Mokslo populiarinimo publikacija: Kravčenko, K. (2020) Ar ir kaip kinta lietuvių požiūris į
homoseksualumą?
Paskelbta
lrt.lt
portale,
2020
07
14,
prieiga
per
internetą
https://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/3/1197049/karina-kravcenko-ar-ir-kaip-keiciasi-lietuviu-poziurisi-homoseksualuma
Kartu su dr. Gabija Jarašiūnaite-Fedosejeva vesti 2 nuotoliniai seminarai VDU studentams iš užsienio
„How to handle stress and anxiety during COVID-19 pandemic and quarantine?“, 2020.
Kartu su dr. Gabija Jarašiūnaite-Fedosejeva vestas nuotolinis seminaras VDU studentams lietuviams
„Kaip valdyti stresą ir nerimą COVID-19 pandemijos metu?“, 2020.
AIESEC Lithuania organizuotame nuotoliniame seminare „How to manage stress during pandemic?“
kartu su dr. Gabija Jarašiūnaite-Fedosejeva vesta paskaita studentams „How to handle stress and anxiety
during COVID-19 pandemic and quarantine?“, 2020.
Kartu su dr. Gabija Jarašiūnaite-Fedosejeva vestas nuotolinis seminaras VDU studentams iš užsienio
„Tips on adjusting to a new place and dealing with homesickness“, 2020.
12. Kitos veiklos (organizacinė, ekspertinė, leidybinė ir kt. veikla)

Konferencijos „Psichologai mokiniams apie mokinius – 11“ organizacinio komiteto narė, 2020 11 30 – 12
04, VDU.
VIII-osios mokslinės konferencijos „Šiuolaikinė mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija VDU
magistrų baigiamuosiuose darbuose“ organizacinio komiteto narė, 2020 06 05, VDU.
Konferencijos „Psichologai mokiniams apie mokinius – 10“ organizacinio komiteto narė, 2019 12 06,
VDU.
Konferencijos „SVEIKATOS PSICHOLOGIJA LIETUVOJE: KUR ATĖJOME IR KUR EINAME?
Sveikatos psichologijos VDU 20-čiui paminėti“ organizacinio komiteto narė (VDU Rektoriaus įsakymas
Nr. 757, 2019 11 05)
VII-osios mokslinės konferencijos „Šiuolaikinė mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija VDU
magistrų baigiamuosiuose darbuose“ organizacinio komiteto narė, 2019 05 16, VDU.
Mokslinės – praktinės konferencijos „Mūsų vidinio vaiko santykis su šiandienos vaiku. Humanistinės
psichologijos reikšmė ir įtaka“ organizacinio komiteto narė, 2019 04 27, VDU.
Nuo 2018 m. VDU Psichologijos katedros absolventų klubo narė.
Konferencijos „Psichologai mokiniams apie mokinius – 9“ organizacinio komiteto narė, 2018 12 14,
VDU.
Mokslinės publikacijos 2010-2020 m.
Mokslo straipsniai recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose duomenų bazėse ar
pripažintose leidyklose
1. Kravčenko, Karina; Šeibokaitė, Laura. Socialinių normų teorija pagrįstų intervencijų poveikis
alkoholio vartojimui: aprašomųjų normų vaidmuo. Literatūros apžvalga. // Visuomenės sveikata =
Public health. Vilnius: Higienos institutas. ISSN 1392-2696, 2018, nr. 3(82), p. 9-15. Prieiga per
internetą: http://www.hi.lt/uploads/pdf/zurnalo_vs%20info/VS%202018%203(82)%20LIT%20Alkoholio%20vartojimas.pdf
2. Šeibokaitė, Laura; Kravčenko, Karina. The effect of joy and anxiety on egocentric decisions among
young adults // Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris = International journal
of psychology: a biopsychosocial approach. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1941-7233,
2018,
Nr. 22,
p. 55-68.
doi
10.7220/2345-024X.22.3.
Prieiga
per
internetą:
https://ejournals.vdu.lt/index.php/IJPBPSA/article/view/105/228

Pateikta spaudai
3. Kravčenko K., Šeibokaitė L. (2020). „Undesirable effect of Social norms theory-based interventions:
are they harmful for university students who drink less than the peer norm?“. Pateiktas spaudai.
4. Stelmokienė A., Kravčenko K. (2020). „Continuity or Change? Personal Values of Leaders in Baltic
countries over time. Data from the European Social Survey“. Pateiktas spaudai.

