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(у т.ч. проміж-

ні) досліджен-

ня 

На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

1.  Психосемантич-

ний зміст транс-

формаційних 

процесів суспі-

льної свідомості 

в синхронії 

 

Термін вико-

нання: 

31.12.2017 р. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЗАВЕРШЕНЕ. 

Теоретично узагальне-

но проблему транс-

формаційного суспіль-

ства, які порушуються 

та обговорюються в 

суспільному дискурсі 

України. 

Здійснена операціоналізація теоре-

тичної моделі дослідження. 
Публікації за результатами досліджень 

1. Лозова О.М. Освітні інновації у підготовці 

практичного психолога на компетент-

нісній основі / О. М. Лозова // Освітологія: 

українсько-польський науковий журнал 

2016. - № 5. – С. 164-169. – Режим досту-

пу: http://elibrary.kubg.edu.ua//16148/    

2. Лозова О.М. Форми і методи розвитку 

професійного мислення майбутніх прак-

тичних психологів / Лозова О.М. // Educa-

tion and Pedagogical Sciences, Луганськ 

2016. – № 1 (164). - С.31-38. – Режим дос-

тупу: http://elibrary.kubg.edu.ua//16144/  

3. Лозова О. М. Психологія vs практична 

психологія? Освітянський відгомін науко-

вої дискусії / О. М. Лозова. // Педа-

гогічний процес: теорія і практика. – 2016. 

– №3. – С. 7–11. – Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua//16142/  

Лозова О.М. 20.06.18 

 

Посилання 1 

2.  Апробація та 

верифікація 

ефективності 

"Програми піс-

лядипломної 

сертифікаційної 

підготовки фахі-

Побудова моделі до-

слідження. 

Проект Ріджент Університет США. 

За звітний період проведено 

експертну оцінку "Програми 

післядипломної сертифікаційної 

підготовки фахівців у галузі пси-

хологічного консультування та 

травматерапії" в умовах соціально-

Публікації за результатами досліджень 

1. Лозова О. М. Психосемантика лідерства у 

буденній свідомості студентів / О. 

М. Лозова // Педагогічний процес: теорія і 

практика. – 2017. – №3. – С. 60-65. ISSN 

2078-1687 – Индекс Коперникус – Режим 

доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua//22909/  

Лозова О.М. 20.06.18 

 

Посилання 1 

http://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/888-osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy.html
http://elibrary.kubg.edu.ua/16148/
http://elibrary.kubg.edu.ua/16144/
http://elibrary.kubg.edu.ua/16142/
http://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-3/naukovi-doslidzhennia.html
http://elibrary.kubg.edu.ua/22909/
http://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-3/naukovi-doslidzhennia.html
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ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЗАВЕРШЕНЕ.  

економічної та політичної ситуації 

в сучасній Україні. 

http://il.kubg.edu.ua/informatsiya/pod

iji/1729-zustrich-z-amerykanskymy-

kolehamy-31-05-18r.html 

В межах співпраці Лозова О.М. 

працювала в комісії на захисті 

PhD дисертації D. Bannan 

«Grounded Theory Inquiry into 

Process of Cross-Cultural Counseling 

Supervision» (листопад 2017 р.), 

яку було виконано в межах зазна-

ченої Програми. 

2. Лозова О.М. Освітні інновації у підготовці 

практичного психолога на компетент-

нісній основі / О. М. Лозова // Освітологія: 

українсько-польський науковий журнал 

2016. - № 5. – С. 164-169. – Режим досту-

пу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?sc

reen=EPrint%3A%3AView&eprintid=16144  

3. Лозова О.М. Парадокси потребово-

мотиваційної сфери осіб з нервовою орто-

рексією / О. М. Лозова, О.В. Дробот, М.С. 

Фатєєва // Врачебное дело. – 2017. – № 7. 

– С.104-110. – Скопус. – Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua//22203/  

4. Лозовая О.Н. Методика исследования 

иносказательной децентрированности го-

ворящего при вторичной номинации объ-

екта / О.Н. Лозовая // ScienceRise. – 

№10(39). – 2017. – С.16-20. – Индекс Ко-

перникус – Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua//22205/  

 

Захищені дисертації (за науковою темою): 

1. Шапаренко Ю. В. Соціально-психологічні 

особливості етнічної самосвідомості лемків. 

2. Гафіатуліна, А.В. Психологічні особливості 

формування національної самосвідомості сту-

дентської молоді України. – Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/23258/1/%D0%93%D

0%B0%D1%84%D1%96%D0%B0%D1%82%D

1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%2

0%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%8

0..pdf  

3.  Сабол Д.М.. Психологічні особливості фор-

мування етнічної свідомості в юнацькому віці 

засобами української народної вишивки. 

3.  Збір та аналіз Узагальнено та систе- Розроблено теоретичну модель Публікації за результатами досліджень Музиченко 20.06.18 Посилання 1 

http://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=16144
http://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=16144
http://elibrary.kubg.edu.ua/22203/
http://elibrary.kubg.edu.ua/22205/
http://elibrary.kubg.edu.ua/23258/1/%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80..pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/23258/1/%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80..pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/23258/1/%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80..pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/23258/1/%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80..pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/23258/1/%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80..pdf
http://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-3/naukovi-doslidzhennia.html
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нання: 

31.12.2017 р. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЗАВЕРШЕНЕ. 

матизовано теоретич-

ний матеріал. Визначе-

но особливості співвід-

ношення понять етніч-

на та національна сві-

домість. Виявлені пси-

хологічні особливості, 

функції та психологічні 

чинники формування 

етнічної свідомості. 

етнічної свідомості студентської 

молоді в умовах суспільних транс-

формацій. 

1. Музиченко, Ірина Вікторівна, Олійник, 

Наталія Терентіївна (2017) Этническое со-

знание: проблема определения и функций. 

//Педагогіка і психологія (4). С. 81-88. 

ISSN 2304-0629 Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/16071/1/%D1%81

%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1

%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B

8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%

D0%BE.pdf  

2. Музиченко, Ірина Вікторівна (2016) Про-

блема соотношений понятий: этническое 

сознание и национальное сознание. // Пе-

дагогіка і психологія (4). С. 49-54. ISSN 

2304-062 Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?sc

reen=EPrint%3A%3AView&eprintid=18188  

3. Гафіатуліна А.В. Визначення національ-

ної, етнічної та регіональної приналежно-

сті студентської молоді різних регіонів 

України / А.В. Гафіатуліна // Гуманітар-

ний вісник ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди». – 

Вип. 37(3), Том ІІ (22): Тематичний ви-

пуск «Міжнародні Челпанівські психоло-

го-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 

2017. – С. 344-350. Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/22985/ 

4. Гафіатуліна А. В. Семантична диференці-

ація ключового поняття національної са-

мосвідомості студентів [Електронний ре-

сурс] / А.В. Гафіатуліна // Вісник Націо-

нальної академії Державної прикордонної 

служби України. – 2017. – Вип. 2. – Режим 

доступу до журн. 

: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2017_2_

І.В., 

Гафіатуліна 

А.В. 

 

http://elibrary.kubg.edu.ua/16071/1/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/16071/1/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/16071/1/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/16071/1/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/16071/1/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=18188
http://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=18188
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vnadpn_2017_2_4
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4 

5. Гафіатуліна А.В. Структура ставлення 

українських студентів до національної 

спільноти / А.В. Гафіатуліна // Науковий 

вісник Херсонського державного універ-

ситету. Серія «Психологічні науки». – 

2017. – Вип.3. Том 2. – С. 20-24. Режим 

доступу:  http://elibrary.kubg.edu.ua/22987/ 

http://elibrary.kubg.edu.ua/22985/  

6. Гафіатуліна А.В. Регіональні особливості 

колективної самооцінки студентами своєї 

національної спільноти / А.В. Гафіатуліна 

// Вісник ОНУ ім. Мечникова. Психологія. 

– 2017. – Том 22. Вип. 2 (44). – С. 27-35. 

Режим доступу:  

https://scholar.google.com.ua/citations?user=

UVndjzUAAAAJ&hl=uk#d=gs_md_cita-

d&p=&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dvie

w_citation%26hl%3Duk%26user%3DUVndj

zUAAAAJ%26citation_for_view%3DUVndj

zUAAAAJ%3A9yKSN-

GCB0IC%26tzom%3D-180  

7. Гафіатуліна А.В. Навчально-розвивальна 

програма формування національної само-

свідомості студентської молоді України / 

А.В. Гафіатуліна // Освіта та розвиток об-

дарованої особистості: щомісяч. наук.-

метод. журн. – 2017. – № 6 (61) червень. – 

С. 51-56. Режим доступу:  

http://elibrary.kubg.edu.ua/22981/ 

Тези:  

8. Музиченко, Ірина Вікторівна (2017) Про-

блема визначення структури та функцій 

етнічної свідомості Соціально-гуманітарні 

науки та сучасні виклики, І. С. 215-217.  

Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?sc

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vnadpn_2017_2_4
http://elibrary.kubg.edu.ua/22985/
https://scholar.google.com.ua/citations?user=UVndjzUAAAAJ&hl=uk#d=gs_md_cita-d&p=&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Duk%26user%3DUVndjzUAAAAJ%26citation_for_view%3DUVndjzUAAAAJ%3A9yKSN-GCB0IC%26tzom%3D-180
https://scholar.google.com.ua/citations?user=UVndjzUAAAAJ&hl=uk#d=gs_md_cita-d&p=&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Duk%26user%3DUVndjzUAAAAJ%26citation_for_view%3DUVndjzUAAAAJ%3A9yKSN-GCB0IC%26tzom%3D-180
https://scholar.google.com.ua/citations?user=UVndjzUAAAAJ&hl=uk#d=gs_md_cita-d&p=&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Duk%26user%3DUVndjzUAAAAJ%26citation_for_view%3DUVndjzUAAAAJ%3A9yKSN-GCB0IC%26tzom%3D-180
https://scholar.google.com.ua/citations?user=UVndjzUAAAAJ&hl=uk#d=gs_md_cita-d&p=&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Duk%26user%3DUVndjzUAAAAJ%26citation_for_view%3DUVndjzUAAAAJ%3A9yKSN-GCB0IC%26tzom%3D-180
https://scholar.google.com.ua/citations?user=UVndjzUAAAAJ&hl=uk#d=gs_md_cita-d&p=&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Duk%26user%3DUVndjzUAAAAJ%26citation_for_view%3DUVndjzUAAAAJ%3A9yKSN-GCB0IC%26tzom%3D-180
https://scholar.google.com.ua/citations?user=UVndjzUAAAAJ&hl=uk#d=gs_md_cita-d&p=&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Duk%26user%3DUVndjzUAAAAJ%26citation_for_view%3DUVndjzUAAAAJ%3A9yKSN-GCB0IC%26tzom%3D-180
https://scholar.google.com.ua/citations?user=UVndjzUAAAAJ&hl=uk#d=gs_md_cita-d&p=&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Duk%26user%3DUVndjzUAAAAJ%26citation_for_view%3DUVndjzUAAAAJ%3A9yKSN-GCB0IC%26tzom%3D-180
http://elibrary.kubg.edu.ua/22981/
http://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=20600


№ 
Етап/ 

Назва дослідження 

Результати реалізованих досліджень (етапів дослідження) 

Виконавець 

(ці) 

Дата презен-

тації резуль-

татів дослі-

дження (у т.ч. 

проміжних) 

на Вченій раді 

інституту / 

факультету 

(місяць, рік) 

Посилання на 

сайт кафедри, 

інституту/ 

факультету 

Університету, 

де оприлюдне-

но результати 

(у т.ч. проміж-

ні) досліджен-

ня 

На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

reen=EPrint%3A%3AView&eprintid=20600 

9. Музиченко, Ірина Вікторівна, Олійник, 

Наталія Терентіївна (2017) Психологічні 

особливості етнічної свідомості студент-

ської молоді. Пізнавальний та перетворю-

вальний потенціал історичної психології. 

– С. 24-25. Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?sc

reen=EPrint%3A%3AView&eprintid=20614 

10. Музиченко, Ірина Вікторівна (2017) Пси-

хологічні чинники формування етнічної 

свідомості. Психологія свідомості: теорія і 

практика наукових досліджень. С. 96-100. 

ISSN 978-617-7397-31-0. – Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?sc

reen=EPrint%3A%3AView&eprintid=20633 

11. Музиченко, Ірина Вікторівна (2016) Пси-

хологічні особливості етнічної та націона-

льної свідомості Актуальні проблеми роз-

витку освіти і науки в умовах глобалізації, 

ІІ. С. 59-61. – Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?sc

reen=EPrint%3A%3AView&eprintid=22543  

Участь у Всеукраїнській науково-

практичній конференції "Соціальне станов-

лення особистості в умовах суспільних транс-

формацій: наукові підходи та сучасні практи-

ки".  

4.  Емоційна скла-

дова діяльності 

майбутніх пси-

хологів в умовах 

суспільних 

трансформацій 

 

Термін вико-

нання: 

Проаналізована дефіні-

ція понять: стрес, еуст-

рес, дистрес. Виявлено 

особливості розвитку 

стресу у студентів. 

Розроблено теоретичну модель 

динаміки переживання стресів у 

студентів ВНЗ. 

Публікації за результатами досліджень 

Навчальний посібник «Психологія стресу». 

Циганчук Т.В. Психологія стресу: навчальний 

посібник / Т.В. Циганчук. – К., 2016. – 177 с. – 

Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua//16177/ 

Циганчук 

Т.В. 
20.06.18 

 

Посилання 1 

http://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=20600
http://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=20614
http://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=20614
http://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=20633
http://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=20633
http://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=22543
http://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=22543
http://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-3/naukovi-doslidzhennia.html


№ 
Етап/ 

Назва дослідження 

Результати реалізованих досліджень (етапів дослідження) 

Виконавець 

(ці) 

Дата презен-

тації резуль-

татів дослі-

дження (у т.ч. 

проміжних) 

на Вченій раді 

інституту / 

факультету 

(місяць, рік) 

Посилання на 

сайт кафедри, 

інституту/ 

факультету 

Університету, 

де оприлюдне-

но результати 

(у т.ч. проміж-

ні) досліджен-

ня 

На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

30.11.2018 р. 

 

5.  Проведення 

емпіричного 

дослідження 

емоційної сфери 

 

Термін вико-

нання: 

30.06.2017 р. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЗАВЕРШЕНЕ. 

 

Розкриті причини ви-

никнення стресу, зумо-

вленість динаміки пе-

реживання стресу інди-

відуально-

психологічними харак-

теристиками особис-

тості 

Емпірично досліджено динаміку 

переживання стресів у студентів 

ВНЗ. 

Публікації за результатами досліджень 

1. Циганчук Т. В. Психологія стресу: нав-

чальний посібник / Т. В. Циганчук. – К., 

2016. – 177 с. – Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua//16177/  

Циганчук 

Т.В. 
20.06.18 

 

Посилання 1 

6.  Дослідження 

структури вла-

стивостей само-

актуалізованої 

особистості сту-

дентів-

психологів 

 

Термін вико-

нання: 

30.11.2018 р. 

 

В результаті теоретич-

ного аналізу виявлено 

психологічні особли-

вості самоактуалізації 

студентів у процесі 

навчально-професійної 

діяльності. 

Проведено дослідження структури 

властивостей самоактуалізованої 

особистості студентів-психологів. 

Проведено інтерактивний семінар 

"Креативність як властивість само-

актуалізованої особистості майбу-

тніх психологів" (10 жовтня, 2017 

р.). 

Публікації за результатами досліджень 

1. N.V. Starynska // European vector of con-

temporary psychology, pedagogy and social 

science: the experience of Ukraine and the 

Republic of Poland: Collective monograph. 

Volume 3. Sandomierz: Izdevnieciba "Baltija 

Publishing", 2018. -  P. 323- 342.  

2. Starynska N.V. Structure of properties of the 

self-actualizing person of students /   

3. Овдієнко А. І., Старинська Н. В. 

Взаємозв'язок життєстійкості та самоак-

туалізації студентів-психологів // Ма-

теріали міжнародної науково-практичної 

конференції "Педагогіка і психологія: ак-

туальні  проблеми досліджень на сучас-

ному етапі" (Київ, 6-7 квітня, 2018 р.).  

4. Литвиненко О. О. Психологічний супровід 

та підтримка слабочуючих студентів як 

запорука їх особистісного становлення / 

О. О. Литвиненко // Педагогічна освіта: 

теорія і практика. Психологія. Педагогіка. 

– К., 2018 (подано до друку). 

5. Литвиненко О.О. Особливості адаптації 

Старинська 

Н.В., 

Литвиненко 

О.О., студен-

ти: Овдієнко 

А.І, Ши-

карьова Л.В. 

20.06.18 

 

Посилання 1 

http://elibrary.kubg.edu.ua/16177/
http://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-3/naukovi-doslidzhennia.html
http://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-3/naukovi-doslidzhennia.html


№ 
Етап/ 

Назва дослідження 

Результати реалізованих досліджень (етапів дослідження) 

Виконавець 

(ці) 

Дата презен-

тації резуль-

татів дослі-

дження (у т.ч. 

проміжних) 

на Вченій раді 

інституту / 

факультету 

(місяць, рік) 

Посилання на 

сайт кафедри, 

інституту/ 

факультету 

Університету, 

де оприлюдне-

но результати 

(у т.ч. проміж-

ні) досліджен-

ня 

На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

внутрішньо-переміщених студентів-

першокурсників до навчання у ВНЗ / О. О. 

Литвиненко // Посттравматичний стрес: 

дорослі, діти і родини в умовах війни. – Т. 

3. – К., 2018. – С. 296–305. Режим досту-

пу:  

6. Шинкарьова Л.В., Старинська Т.В. Пси-

хокорекція страхів дітей молодшого шкі-

льного віку методом казкотерапії // Мате-

ріали міжнародної науково-практичної 

конференції "Педагогіка і психологія: ак-

туальні  проблеми дослідженнь на сучас-

ному етапі" (Київ, 6-7 квітня, 2018 р.).  

7. Старинська Н.В. Особливості самоак-

туалізації студентів у ВНЗ // Scientific ped-

agogical internship "Education in the field of 

pedagogy and psychology: prospective and 

priority direction of scientific research": In-

ternship proceeding, November 27 - Decem-

ber 1, 2017. Lublin: Izdevnieciba "Baltija 

Publishing". - P. 168-171. Режим доступу:   

8. Старинська Н.В. (2017) Особенности си-

туативной самоактуализации студентов-

психологов во время учебно-

профессиональной деятельности в 

вузе European humanities studies (1). С. 

276-286. ISSN 2413-9025 - Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua//20579/  

7.  Особливості 

оцінки та вико-

ристання невер-

бальних аспектів 

спілкування 

професійної 

комунікації 

 

Термін вико-

Виділено особливості 

прояву невербальних 

аспектів спілкування в 

професійній комуніка-

ції. 

Побудована модель комплексного 

дослідження. 
Публікації за результатами досліджень 

Статті у фахових виданнях: 

1. Тохтамиш О.М. Порівняльний аналіз ха-

рактеристик творчого мислення військо-

вих та цивільних програмістів / О.М. 

Тохтамиш, Д.М. Головко // Педагогічний 

процес: теорія і практика, №1, 2016 – с. 

41-45 

Тези конференцій: 

Тохтамиш 

О.M. 
20.06.18 

 

Посилання 1 

http://elibrary.kubg.edu.ua/20579/
http://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-3/naukovi-doslidzhennia.html


№ 
Етап/ 

Назва дослідження 

Результати реалізованих досліджень (етапів дослідження) 

Виконавець 

(ці) 

Дата презен-

тації резуль-

татів дослі-

дження (у т.ч. 

проміжних) 

на Вченій раді 

інституту / 

факультету 

(місяць, рік) 

Посилання на 

сайт кафедри, 

інституту/ 

факультету 

Університету, 

де оприлюдне-

но результати 

(у т.ч. проміж-

ні) досліджен-

ня 

На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

нання:  

06.2017 р. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЗАВЕРШЕНЕ. 

 

1. Тохтамиш О. М. Інформаційні технології 

зниження рівня свідомості людини як 

складова гібридної війни в Україні: кон-

цепції, механізми, стратегії протистояння 

// Українське суспільство в умовах війни: 

виклики сьогодення та перспективи миро-

творення: Матеріали Всеукраїнської нау-

ково-практичної конференції. – Маріу-

поль: ДонДУУ, 2017. – С. 286-288 

8.  Вплив особисті-

сної складової 

професійної 

готовності пси-

холога на його 

психокорекційну 

діяльність 

 

Термін вико-

нання:  

01.09.2017 р. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЗАВЕРШЕНЕ. 

Вивчено та обґрунту-

вано вплив особистіс-

ної складової профе-

сійної готовності пси-

холога на його психо-

корекційну діяльність. 

Розроблено теоретичну модель 

професійної підготовки психо-

логів-практиків. 

Публікації за результатами досліджень 

1. Нагула О. Л. (2016) Особистісна психоко-

рекція у підготовці майбутнього психоло-

га-практика. Педагогічний процес: теорія 

та практика. С. 25-31. ISSN 2078-1687 

Нагула О.Л 20.06.18 

 

Посилання 1 

9.  Адаптивно-

перетворювальні 

особливості 

менталітету 

українців в умо-

вах суспільних 

трансформацій 

 

Термін вико-

нання:  

01.09.2017 р. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЗАВЕРШЕНЕ. 

Шляхом теоретичного 

аналізу виділено та 

обґрунтовано адаптив-

но-перетворювальні 

особливості менталіте-

ту українців. 

1. Розроблено теоретичну модель 

адаптивно-перетворювальних 

особливостей менталітету 

українців. 2. Підібрано діагностич-

ний інструментарій дослідження 

адаптивно-перетворювальних 

особливостей менталітету 

українців. 

3. Проведено круглий стіл з про-

блеми: детермінант свідомісного 

становлення людини в умовах 

суспільних трансформацій 

Публікації за результатами досліджень 

Фахові статті: 

1. Клібайс Тетяна Володимирівна (2016) 

Опыт психокоррекции адаптивных во-

зможностей атрибутивного стиля взрос-

лых. Освіта і розвиток обдарованої особи-

стості (6 (49)). С. 33-36. ISSN 2309 -3935 

http://elibrary.kubg.edu.ua//15617/ 

2. Клібайс Т.В. (15.12.2017) Вивчення особ-

ливостей субєктів з різними атрибутивни-

ми стилями в умовах суспільних транс-

формацій // Соціальне становлення люди-

ни в умовах суспільних трансформацій. 

Київський університет імені Бориса Грін-

Клібайс Т.В., 

студенти 

спеціальності 

Психологія 

(Практична 

психологія) 

Овдієнко А.І, 

Шинкарьова 

Л.В., Плахо-

тя Ю.В. 

20.06.18 

 

Посилання 1 

http://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-3/naukovi-doslidzhennia.html
http://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-3/naukovi-doslidzhennia.html


№ 
Етап/ 

Назва дослідження 

Результати реалізованих досліджень (етапів дослідження) 

Виконавець 

(ці) 

Дата презен-

тації резуль-

татів дослі-

дження (у т.ч. 

проміжних) 

на Вченій раді 

інституту / 

факультету 

(місяць, рік) 

Посилання на 

сайт кафедри, 

інституту/ 

факультету 

Університету, 

де оприлюдне-

но результати 

(у т.ч. проміж-

ні) досліджен-

ня 

На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

ченка. Всеукраїнська науково-практична 

конференція. (доповідь). Режим доступу: 

http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/508/  

(сертифікат про участь у конференції) 

Наукові продукти у межах навчання, заснова-

ного на дослідженнях 

1. Шинкарьова Любов Володимирівна, Ов-

дієнко Анна. Взаємозв’язок життєстій-

кості з академічною успішністю сту-

дентський збірник наукових праць "Нау-

кові здобутки студентів Інституту люди-

ни", №1 (7), 2017. (студентки групи ППб-

1-15-4.0д, ІІ курс) – Режим доступу: 

http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/jou

rnal/article/viewFile/117/165  

2. Плахотя Юлія Віталіївна група ППм-1-15-

2.0д, VI курс Співвідношення віктимності 

та адаптаційного потенціалу студентської 

молоді. "Наукові здобутки студентів Ін-

ституту людини", №1 (7), 2017. – Режим 

доступу:  

http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/jou

rnal/article/view/116/163  

10.  Психологічні 

особливості 

комплементар-

но-кризового 

складу ідентич-

ності людини в 

період транс-

формаційних 

змін 

 

Термін вико-

нання:  

30.06.2019 р. 

Аналіз, узагальнення та 

систематизація теоре-

тичного матеріалу з 

проблеми комплемен-

тарно-кризового складу 

ідентичності людини в 

період трансформацій-

них змін. 

Розроблено теоретичну модель 

психологічних особливостей ком-

плементарно-кризового складу 

ідентичності людини в період 

трансформаційних змін. 

Публікації за результатами досліджень 

1. Краєва О. А. Проблема кризи ідентичності 

в період нормативної кризи підліткового 

віку / О. А. Краєва // Педагогічний процес: 

теорія і практика. –2016. – Вип. 1. – С. 46-

50. – Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua//15038/  

2. Краєва О.А. Ціннісні орієнтації підлітків 

на етапі перебігу кризи ідентичності // 

Гуманітарні, природничі та точні науки як 

фундамент суспільного розвитку: Ма-

теріали ІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Вітчизняна 

наука: теорія і практика (м. Харків, 30.09. 

Краєва О.А. 20.06.18 

 

Посилання 1 

http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/508/
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/viewFile/117/165
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/viewFile/117/165
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/116/163
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/116/163
http://elibrary.kubg.edu.ua/15038/
http://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-3/naukovi-doslidzhennia.html


№ 
Етап/ 

Назва дослідження 

Результати реалізованих досліджень (етапів дослідження) 

Виконавець 

(ці) 

Дата презен-

тації резуль-

татів дослі-

дження (у т.ч. 

проміжних) 

на Вченій раді 

інституту / 

факультету 

(місяць, рік) 

Посилання на 

сайт кафедри, 

інституту/ 

факультету 

Університету, 

де оприлюдне-

но результати 

(у т.ч. проміж-

ні) досліджен-

ня 

На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

– 01.10.2016 року) / Наукове партнерство 

«Центр наукових технологій». – Харків: 

НП «ЦНТ», 2016. – С. 30-34. – Режим до-

ступу: http://elibrary.kubg.edu.ua//16790/  

11.  Проблема 

суб’єктивного 

благополуччя та 

її зв’язок із ста-

новленням осо-

бистості 

 

Термін вико-

нання:  

30.11.2018 р. 

Визначено критерії 

суб’єктивного благопо-

луччя студентської 

молоді. 

Створена теоретична модель до-

слідження суб’єктивного благопо-

луччя особистості. 

Публікації за результатами досліджень 

Статті у фахових виданнях:  

1. Маланьїна Т. М. Внутрішньоособистісний 

конфлікт як показник рівня суб’єктивного 

благополуччя студентської молоді / 

Т.М.Маланьїна // Науковий вісник Херсо-

нського державного університету. Серія: 

«Психологічні науки» –2016 –№5 – т.1 – 

С.113-118 – Режим доступу:  

elibrary.kubg.edu.ua/18716  

Маланьїна 

Т.М. 
20.06.18 

 

Посилання 1 

12.  Дослідження 

емоційної скла-

дової діяльності 

майбутніх пси-

хологів  

 

Термін вико-

нання:  

30.06.2018 р. 

Визначено складові 

емоційної компетент-

ності та інтелекту сту-

дентів-психологів. 

Створена теоретична модель до-

слідження емоційної складової 

діяльності майбутніх психологів. 

Публікації за результатами досліджень 

Статті у фахових виданнях: 

1. Циганчук Т. В. Цікаві дослідження в пси-

хологічній практиці / Т. В. Циганчук // 

Науковий вісник Херсонського державно-

го університету. Психологічні науки. – 

Херсон, 2017. – № 5 – С. 116 – 121. (Index 

Copernicus International). – Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua//23739/ 

2. Циганчук Т.В. Емоційний інтелект в стру-

ктурі стресостійкості студентів / Т. В. Ци-

ганчук // Науковий вісник Миколаївського 

національного університету імені В. О. 

Сухомлинського. Психологічні науки : зб. 

наук. праць. – Миколаїв, 2017. – № 2 (18) 

– С. 200-205. (ВАК) – Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua//22260/ 

3. Циганчук Т. В. Роль механізмів психоло-

гічного захисту в структурі емоційного ін-

телекту (2018) //Педагогічний процес: 

теорія та практика //Педагогічний процес: 

теорія та практика (подано до друку). – 

Режим доступу: 

Циганчук Т. 

В. 
20.06.18 

 

Посилання 1 

http://elibrary.kubg.edu.ua/16790/
http://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-3/naukovi-doslidzhennia.html
http://elibrary.kubg.edu.ua/23739/
http://elibrary.kubg.edu.ua/22260/
http://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-3/naukovi-doslidzhennia.html


№ 
Етап/ 

Назва дослідження 

Результати реалізованих досліджень (етапів дослідження) 

Виконавець 

(ці) 

Дата презен-

тації резуль-

татів дослі-

дження (у т.ч. 

проміжних) 

на Вченій раді 

інституту / 

факультету 

(місяць, рік) 

Посилання на 

сайт кафедри, 

інституту/ 

факультету 

Університету, 

де оприлюдне-

но результати 

(у т.ч. проміж-

ні) досліджен-

ня 

На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/55/  

13.  Дослідження 

особливостей 

ситуативної 

самоактуалізації 

студентів-

психологів під 

час навчально-

професійної 

діяльності у 

закдах вищої 

освіти 

 

Термін вико-

нання: 

30.06.2017 р. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЗАВЕРШЕНЕ. 

Визначено освітні си-

туації, які обмежують 

можливості осо-

бистісного розвитку і, 

які ініціюють процес 

особистісного зростан-

ня студентів. 

Розкрито сутність особистісно-

орієнтованого навчання у ВНЗ. 

 

Публікації за результатами досліджень 

Статті у фахових виданнях: 

1. Старинська, Наталія Володимирів-

на (2017) Особенности ситуативной само-

актуализации студентов-психологов во 

время учебно-профессиональной деятель-

ности в вузе. European humanities studies 

(1). С. 276-286. ISSN 2413-9025  – Режим 

доступу:  http://elibrary.kubg.edu.ua/20545/  

2. Старинська Н.В. (2016) Развитие творче-

ской направленности самоактуализации 

личности. Вісник ХНПУ імені 

Г.С.Сковороди. Психологія. Наукове ви-

дання (52). С. 143-150. ISSN 2312-1599 – 

Режим доступу:  

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/17529 

Участь у Міжнародній науково-практичній 

конференції "Сучасні методики, інновації та 

досвід практичного застосування у сфері пси-

хології та педагогіки" (м. Люблін, Республіка 

Польща 20-21 жовтня 2017 р.). 

Науково-педагогічне стажування "Освіта в 

галузі педагогіки та психології: перспективні 

та пріоритетні напрями наукових досліджень" 

(м. Люблін, Республіка Польща, 27 листопада 

- 01 грудня 2017 року). 

Старинська 

Н.В. 

 

20.06.18 

 

Посилання 1 

14.  Розробка батареї 

методів діагно-

стики атрибу-

тивного стилю 

 

Термін вико-

нання: 

30.12.2017 р. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

Виділено методи діаг-

ностики осіб з різними 

атрибутивними стиля-

ми. 

Підготована до друку монографія 

«Психологічні особливості атрибу-

тивних стилів особистості дорос-

лих». Підібрано методичний ін-

струментарій дослідження, створе-

но програму дослідження. 

Публікації за результатами досліджень 

1. Клібайс Т.В. (01.06.2016) Огляд методів 

діагностики атрибутивного стилю та на-

вченої безпорадності / Клібайс Т.В.// 

Стратегія збалансованого використання 

економічного, технологічного та ресурс-

ного потенціалу країни: зб. наук. праць ІІ 

міжнар. наук.-практ. конф. 1 червня 2016 

(РІНЦ) р. (ПДАТУ, м. Кам’янець-

Подільський). - Тернопіль, Крок, 2016 - 

Клібайс Т.В., 

студенти 

спеціальності 

Психологія 

(Практична 

психологія) 

Плахотя 

Ю.В., Суда-

рикова А. Є., 

Ляшенко 

Т.О. 

20.06.18 

 

Посилання 1 

http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/55/
http://elibrary.kubg.edu.ua/20545/
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/17529
http://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-3/naukovi-doslidzhennia.html
http://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-3/naukovi-doslidzhennia.html


№ 
Етап/ 

Назва дослідження 

Результати реалізованих досліджень (етапів дослідження) 

Виконавець 

(ці) 

Дата презен-

тації резуль-

татів дослі-

дження (у т.ч. 

проміжних) 

на Вченій раді 

інституту / 

факультету 

(місяць, рік) 

Посилання на 

сайт кафедри, 

інституту/ 

факультету 

Університету, 

де оприлюдне-

но результати 

(у т.ч. проміж-

ні) досліджен-

ня 

На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

ЗАВЕРШЕНЕ. С.265-267 – Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua//15624/  

 

Наукові продукти у межах навчання, засно-

ваного на дослідженнях 

1. Сударикова Анастасія Євгенівна «Спів-

відношення віктимної поведінки та атри-

бутивних стилів особистості» (ППм -1-15-

2.6з, 2017) 

2. Ляшенко Тетяна Олександрівна «Співвід-

ношення між схильністю до стресу та 

життєстійкістю особистості» (ППс-1-15-

2.6з, 2017) 

3. Плахотя Юлія Віталіївна «Співвідношен-

ня віктимності та адаптаційного потенціа-

лу студентської молоді» (ППм-1-15-2.0д, 

2017). – Режим доступу: 

http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/jou

rnal/article/viewFile/89/107  

15.  Психологічні 

особливості 

комплементар-

но-кризового 

складу ідентич-

ності людини в 

період транс-

формаційних 

змін. 

 

Термін вико-

нання: 

30.11.2018 р. 

Проаналізовано психо-

логічні особливості 

кризового складу іден-

тичності людини в 

період трансформацій-

них змін. 

Підібрано методичний інструмен-

тарій дослідження, створено про-

граму дослідження. 

 

Публікації за результатами досліджень  
Статті у фаховому виданні: 

1. Краєва О.А. (2018) Трансформація іденти-

чності підлітків 13-14 років, репрезенто-

вана психологічною складовою часу 

(“Минуле Я”, “Теперішнє Я”, “Майбутнє 

Я”) на етапі перебігу кризи ідентичності // 

Збірник статей «Гуманний розум» лабора-

торії методології і теорії психології Інсти-

туту психології імені Г. С. Костюка НАПН 

України (фаховий). 

2. Краєва О.А. До проблеми психологічного 

аналізу дефініції «Я-концепція» в струк-

турі особистості підліткового віку під час 

трансформаційних змін. – Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua//22832/  

3. Краєва О.А. Криза ідентичності осіб під-

літкового віку в період трансформаційної 

Краєва О.А. 20.06.18 

 

Посилання 1 

http://elibrary.kubg.edu.ua/15624/
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/viewFile/89/107
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/viewFile/89/107
http://elibrary.kubg.edu.ua/22832/
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№ 
Етап/ 

Назва дослідження 

Результати реалізованих досліджень (етапів дослідження) 

Виконавець 

(ці) 

Дата презен-

тації резуль-

татів дослі-

дження (у т.ч. 

проміжних) 

на Вченій раді 

інституту / 

факультету 

(місяць, рік) 

Посилання на 

сайт кафедри, 

інституту/ 

факультету 

Університету, 

де оприлюдне-

но результати 

(у т.ч. проміж-

ні) досліджен-

ня 

На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

невизначеності // Педагогічний процес: 

теорія і практика (Психологія) - 

2018.(прийнято до друку). 

4. Краєва О.А. Психологічний аналіз аспек-

тів «Я-концепції» в структурі особистості 

підліткового віку під час трансформацій-

них змін // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія «Психо-

логічні науки» Випуск 5. Том 2. 2017 р. 

с.65-69. – Режим доступу:  

http://elibrary.kubg.edu.ua//23512/  

Тези: 

1.Участь у семінарі V «Обдарована особис-

тість: ціннісні особливості і підходи до типо-

логії» 16 листопада 2017 р., м. Київ, Інститут 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

Лабораторія психології обдарованості з допо-

віддю «Проблеми психологічного аналізу 

дефініції «Я-концепція» в структурі особис-

тості під час трансформаційних змін». – Ре-

жим доступу: 

http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/1115/   

(сертифікат) 

2. Участь у Міжнародній міждисциплінарній 

асамблеї «Посттравматичний стрес: дорослі, 

діти та родини в ситуації війни» 08 грудня-10 

грудня 2017 р., м. Київ зі статтею «До пробле-

ми психологічного аналізу дефініції «Я-

концепція» в структурі особистості підлітко-

вого віку під час трансформаційних змін». – 

Режим доступу: 

http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/1115/  

(сертифікат) 

3.Участь у Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Соціальне становлення особис-

тості в умовах суспільних трансформацій: 

наукові підходи та сучасні практики» 15 груд-

http://elibrary.kubg.edu.ua/23512/
http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/1115/
http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/1115/


№ 
Етап/ 

Назва дослідження 

Результати реалізованих досліджень (етапів дослідження) 

Виконавець 

(ці) 

Дата презен-

тації резуль-

татів дослі-

дження (у т.ч. 

проміжних) 

на Вченій раді 

інституту / 

факультету 

(місяць, рік) 

Посилання на 

сайт кафедри, 

інституту/ 

факультету 

Університету, 

де оприлюдне-

но результати 

(у т.ч. проміж-

ні) досліджен-

ня 

На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

ня 2017 р. зі статтею «Криза ідентичності осіб 

підліткового віку в період трансформаційної 

невизначеності». – Режим доступу: 

http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/1115/  

(сертифікат). 

16.  Соціально-

психологічні 

детермінанти 

суб’єктивного 

благополуччя 

студентської 

молоді 

 

Термін вико-

нання: 

01.12.2018 р. 

виокремлено та  вивче-

но соціально-

психологічні де-

термінанти 

суб’єктивного благопо-

луччя студентської 

молоді. 

емпірично виявлено особливості 

співвідношення суб’єктивного 

благополуччя та соціалізації осо-

бистості студенстької молоді. 

Публікації за результатами досліджень 
Статті у фаховому виданні: 

1. Маланьїна Т. Соціальні почуття в кон-

тексті психологічного благополуччя сту-

дентів /Т.Маланьїна //Науковий вісник 

МНУ імені В. О. Сухомлинського. Серія 

«Психологічні науки» –2017 – №2(18) – 

с.142-146. – Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/22    

Тези:  

1. Маланьїна Т.М. Суб’єктивне благополуч-

чя та якість життя студентської молоді / 

Т.М. Маланьїна // Збірник статей IV Все-

українській науково-практичної конфере-

нції «Актуальні проблеми практичної 

психології» (9-10 листопада 2017 року м. 

Глухів) » –2017 – С.74-77. – Режим досту-

пу: http://elibrary.kubg.edu.ua/22828  

Маланьїна 

Т.М. 
20.06.18 

 

Посилання 1 

17.  Адаптаційний 

потенціал як 

чинник про-

фесійної саморе-

алізації особи-

стості 

 

Термін вико-

нання: 

01.12.2017 р. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЗАВЕРШЕНЕ. 

визначено особливості 

прояву адаптаційного 

потенціалу як чинника 

професійної саморе-

алізації особистості. 

Розроблена методика організації 

роботи на виробництві з адаптації 

та самореалізації особистості в 

професійній діяльності. 

Публікації за результатами досліджень  
1. Старинська Н.В. (2017) Адаптационный 

потенциал как фактор профессиональной 

самореализации личности . Психологія: 

реальність і перспективи: збірник науко-

вих праць Рівненського державного гу-

манітарного університету (8). С. 259-263. 

ISSN 2518-7503 – Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/20570/ 

Старинська 

Н.В. 
20.06.18 

 

Посилання 1 

18.  Адаптивно- Створена теоретична Виділено лексичні особливості Публікації за результатами досліджень  Клібайс Т.В., 20.06.18 Посилання 1 

http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/1115/
http://elibrary.kubg.edu.ua/22
http://elibrary.kubg.edu.ua/22828
http://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-3/naukovi-doslidzhennia.html
http://elibrary.kubg.edu.ua/20570/
http://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-3/naukovi-doslidzhennia.html
http://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-3/naukovi-doslidzhennia.html


№ 
Етап/ 

Назва дослідження 

Результати реалізованих досліджень (етапів дослідження) 

Виконавець 

(ці) 

Дата презен-

тації резуль-

татів дослі-

дження (у т.ч. 

проміжних) 

на Вченій раді 

інституту / 

факультету 

(місяць, рік) 

Посилання на 

сайт кафедри, 

інституту/ 

факультету 

Університету, 

де оприлюдне-

но результати 

(у т.ч. проміж-

ні) досліджен-

ня 

На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

перетворювальні 

особливості 

менталітету 

українців 

 

Термін вико-

нання:  

30.09. 2019 р. 

модель дослідження. особливостей суб’єктів з позитив-

ним та негативним атрибутивними 

стилями; особливості сприймання 

перфекціонізму, чинники розвитку 

професійної автономності особис-

тості. 

1. Грубі Т. В. Чинники розвитку професійної 

автономності науково-педагогічного пер-

соналу вищої школи /Т. В. Грубі // Органі-

заційна та економічна психологія в Украї-

ні: сучасні проблеми та перспективи роз-

витку:  тези доп. ХІІІ Міжнар. наук.-практ. 

конф. з організаційної та економічної пси-

хології (12-13 квітня 2018 року, м. Київ) / 

наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Кара-

мушки, М.С. Корольчука. – Київ, 2018. – 

С. 37-38. – Режим доступу: 

http://umo.edu.ua/images/content/nauk_diyal

nist  

2. Грубі Т.В. Особливості сприймання пер-

фекціонізму особистості викладачами ви-

щої школи / Т.В. Грубі // Психолого-

педагогічний супровід фахової підготовки 

та підвищення кваліфікації особистості в 

умовах трансформації освіти: Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної кон-

ференції (м. Київ, 26 травня 2017 р.) – К. : 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

2017. – С. 39-41. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://umo.edu.ua/konferenciji  (підписано 

до друку 19.09.2017 р.). 

3. Клібайс Т.В. (травень, 2017) Вивчення 

лексичних особливостей суб’єктів з пози-

тивним та негативним атрибутивними 

стилями методом контент-аналізу // Освіта 

і розвиток обдарованої особистості ((4 

(59)). С. 31-34. ISSN 2309-3935) фаховий 

журнал). – Режим доступу:  

http://elibrary.kubg.edu.ua//20518/  

Підготовлена до друку монографія Клібайс 

Т.В.: «Психологічні особливості атрибутивних 

стилів особистості дорослих». 

Грубі Т.В.  

http://umo.edu.ua/images/content/nauk_diyalnist
http://umo.edu.ua/images/content/nauk_diyalnist
http://umo.edu.ua/konferenciji
http://elibrary.kubg.edu.ua/20518/


 


