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РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ 

ТЕМИ 



Здобутки Завдання Проблеми/шляхи 

вирішення 

Проведено дослідження механізмів психологічного 

захисту в структурі емоційного інтелекту.  

Розроблено програму емпіричного дослідження 

емоційної складової діяльності майбутніх 

психологів. 

Публікації. 

1. Циганчук Т. В. Роль механізмів психологічного 

захисту в структурі емоційного інтелекту / Т. В. 

Циганчук // Педагогічний процес: теорія і практика. 

Психологія.: зб. наук. праць. – К.: «Едельвейс», 2018. – 

Вип. 3 – С. 63-66. (IndexCopernicus) 

2. Циганчук Т., Черкасова А.. Феномен патріотизму 

в уявленнях українців / Т. Циганчук, А. Черкасова // 

Науковий вісник Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського. 

Психологічні науки : зб. наук. праць. – Миколаїв, 2018. 

– № 2 (20) – С. 80-85.  

Підготовка та написання роботи на всеукраїнський 

конкурс студентських наукових робіт (Овдієнко А.А.)  

 

Дібрати (розробити) 

методи дослідження 

емоційної складової 

складової діяльності 

майбутніх психологів . 

 

Короткострокова 

перспектива (статті, 

тези конференцій, 

річний звіт за 2019 р) 

Проведено констатувальне дослідження 

психологічних особливостей комплементарно-

кризового складу ідентичності людини в період 

трансформаційних змін. 

Публікації. 

1. Краєва О.А. До проблеми психологічного аналізу 

дефініції «Я-концепція» в структурі особистості 

підліткового віку під час трансформаційних змін // 

Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та 

родини в ситуації війни. / Міжнародне науково-

практичне видання / заг. ред.: І.Маноха, Г.Собчук. – Т. 

3. - Варшава-Київ: ПАН-Гнозис, 2018. - 472с.– С. 58-

67. (Міжнародне науково-практичне видання). 

2. Краєва О.А. Криза ідентичності осіб підліткового 

віку в період трансформаційної невизначеності // 

Педагогічний процес: теорія і практика. - 2018. - Вип. 3 

(62). - С. 84-89. (наукометричний+фаховий). 

3. Краєва О.А. Трансформація ідентичності підлітків 

13-14 років, репрезентована психологічними 

факторами, пов’язаними зі самоставленням на етапі 

перебігу кризи ідентичності // Актуальні проблеми 

психології: Збірник наукових праць Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 

XIV: Методологія і теорія психології. – Випуск 1. 

Київ– Ніжин. Видавництво «ПП Лисенко М.М.». 2018. 

- С. 175 – 186. (фаховий) 

Підготовано до захисту магістерські роботи, 

відповідно наукової теми: 

1. Романенко Надія Вадимівна ППм-1-17-1.4д 

«Психологічні особливості професійної ідентичності 

Проведення 

дослідження з метою 

збору емпіричних 

даних для української 

адаптації 

Дюссельдорфського 

ілюстрованого 

опитувальника схем 

для дітей (Loose, Meyer, 

& Pietrowsky (2018). 

The Dusseldorf 

Illustrated Schema 

Questionnaire for 

Children (DISC). 

Psicologia: Reflexão e 

Crítica, 31:7.) - Робота 

над адаптацією 

методики 

Подання та вихід 

друком статті у 

фаховому виданні 

разом із 

магістранткою з 

досліджуваної 

проблематики, 

написання статті в 

журналі з індексом 

цитування Скопус / 

Шляхи вирішення: 

проходження 

підвищення 

кваліфікації в 

Інституті психології, 

участь у тренінговому 

марафоні “Написання 

статті у Скопус тощо). 



медичних працівників» (грудень, 2018); 

2. Величко Марія Василівна ППм -1-17-1.4з 

«Психологічні особливості кризи ідентичності у 

підлітковому віці» (грудень, 2018). 

 Підготовано статтю до друку у співавторстві з 

магістранткою: Романенко Н.В., Краєва О.А. 

«Психологічні особливості професійної ідентичності 

медичних працівників». 

Підготовка та написання статті: «Особистісні чинники 

формування навичок довгострокового планування у 

підлітків»; 

 

Вивчено адаптивно-перетворювальні особливості 

менталітету українців.  

Розпочато вивчення психологічних особливостей 

професійної готовності до корекційного впливу 

сучасних психологів-початківців. В межах цього 

проведено емпіричне дослідження динаміки 

взаємозв'язку самоактуалізації та атрибутивних стилів 

студентів-психологів; зроблено кількісну обробку 

діагностичних даних. 

Публікації. 

Старинська Н.В. Професійна ідентичність студентів-

психологів / Н.В. Старинська // Теорія і практика 

сучасної психології № 5/2018 С. 162-166 ISSN: 

1813.3405 

Подана до друку стаття Клібайс Т.В., Чернець К. 

Особливості копінг-стратегій жінок з віктимною 

поведінкою. // Психологічний часопис. 

Проведення 

математико-

статистичної обробки 

даних та їх 

інтерпретації. 

 

Відсутність 

державного 

фінансування 

університетської 

науки. 

Досліджено професійні компетенції психолога-

практика у кризовому суспільстві. 

Публікації:  

1. Лозова О.М. “Реалізація вимог європейского 

сертифікату з психології в підготовці практичого 

психолога в Україні” до збірника конференції 13th 

International Scientific Conference „Society. Integration. 

Education” (SIE2019) Rezekne Academy of Technologies, 

Rīga Stradiņš University (Latvia). Статтю прийнято до 

друку. 

2. Лозова О.М. Участь у Міжнародній конференції “V 

Міжнародна науково-практична конференції 

“Особистість у кризових умовах та критичних 

ситуаціях життя (28 лютого – 1 березня 2019 р.) з 

доповіддю “Професійні компетенції психолога-

практика у кризовому суспільстві” 

3. Лозова О.М. Подано до друку у видавництві  

Rocznik Naukowy AWFiS (Gdańsk) частину 

колективної монографії “Психосемантика страху в 

читацькій рецепції текстів жанру «хоррор». Рукопис 

проходить процедуру перекладу. 

4. Лозова О.М. подано до друку статтю у співавторстві 

з М.Є. Паламарчуком “Абревіація як мнемотехнічний 

Укладання 

попереднього варіанту 

Експертного висновку з 

впровадження в Україні 

«Постдипломної 

кроскультурної 

супервізійної програми 

в галузі психологічного 

консультування та 

травмотерапії» в 

рамках міжнародного 

проекту з Ріджент 

Університетом (США). 

2.Робота в 

дисертаційній комісії з 

захисту дисертації 

Joshua Kreimeyer “The 

Effectiveness of a 

Charter Counseling 

Program in Ukraine: A 

Client Outcome Study” 

Відсутність  

державного 

фінансування 

університетської 

науки. Проблема має 

вирішуватися на рівні 

Кабінету міністрів 

України. 



прийом запам’ятовування інформації студентами”. 

Стаття проходить рецензування у Збірнику наукових 

праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України «Актуальні проблеми психології» том VІ. 

«Психологія обдарованості». Випуск 15. 

Досліджено рівні перфекціонізму особистості. 

Публікації: 

1. Грубі Т.В., Карамушка Л.М., Бондарчук О.І. 

Діагностика перфекціонізму та трудоголізму 

особистості: психологічний практикум / Л. М. 

Карамушка, О. І. Бондарчук, Т. В. Грубі. – 

Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2018. – 

64 с. 

2. Тези Грубі Т.В., Греченко М.С. Дослідження 

рівня перфекціонізму особистості у спортсменів 

різного  рівня спортивної майстерності / Т. В. 

Грубі, М. С. Греченко // Актуальні проблеми 

сучасної психології:  перспективні та пріоритетні 

напрями наукових досліджень молодих науковців, 

15 листопада 2018 р. : Матеріали IV Міжнародної 

конференції /за ред. С. Д. Максименка, Л. А. 

Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : ПП 

«Медобори-2006», 2018. – С. 37-40. 

Конференції, круглі столи, фестивалі: 

1. Участь разом зі студенткою 2 курсу ПП Хижняк 

Д.В. у Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Розвиток творчої особистості в 

сучасних умовах»  

2. Участь разом зі студенткою 2 курсу ПП 

Греченко М. в IV Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми 

сучасної психології:  перспективні та пріоритетні 

напрями наукових досліджень молодих 

науковців», 15 листопада 2018 р., м. Кам’янець-

Подільський 

3. Участь у 41 фестивалі арт-терапії “Артпрактик” 

(17-18 листопада 2018 р., м. Київ) 

4. Участь в якості тренера в Тренінг-марафоні 

"Навчання Якість Моніторинг" ( 22-25 листопада 

2018 року, м. Київ) 

5. Участь у круглому столі «Виклики для 

соціальної науки в крос-культурних вимірах: 

Україна-Індія» (17 січня 2019 м. Київ) 

6. Проведення майстер-класу «Психологія 

перфекціонізму особистості» під час Першої 

зимової школи з організаційної та економічної 

психології (Славське, 29 січня – 01 лютого 2019) 

7. Участь у ІV Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми психології 

особистості на європейському просторі» ( 15 

лютого 2019 року, м. Кам’янець-Подільський) 

8. Участь у фестивалі трансформаційних ігор 

Аналіз емпіричних 

даних з дослідження 

психології 

перфекціонізму 

науково-педагогічного 

персоналу вищої школи 

 

Публікація статті 

“Розробка та адаптація 

опитувальника “Шкала 

професійної адаптації” 

 

Підготовка до друку  

методичного посібника  

Карамушка Л. М., 

Бондарчук О. І., Грубі 

Т. В. Методики 

дослідження 

перфекціонізму, 

трудоголізму та 

прокрастинації 

особистості / Л. М. 

Карамушка, О. І. 

Бондарчук, Т. В. Грубі. 

– Кам’янець-

Подільський : 

Медобори-2006, 2019. – 

80 с. 

 

Проходження семінару 

для подачі статті в 

Scopus/Web of science 

 21.03 та 28.03 

 

Публікація статті в 

журналі  TPM – Testing, 

Psychometrics, 

Methodology, що 

входить до 

наукометричної бази 

SCOPUS 

Підготовка та 

публікація статей, тез 

конференцій. 




