
ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НА 2014/2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

ЗАХОДИ ТЕРМІН 

ВИКОНАННЯ 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ 

І. НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, ЧИТАННЯ 

Участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

„Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного 

суспільства» (Київ). Доповідь на пленарному засіданні. 

Листопад 2014 р. 

Проф. О.М.Лозова 

Організація і ведення роботи секції науково-практичної конференції 

Інституту людини 

2014 р. 
Проф. О.М.Лозова 

Участь у XVІ щорічній Міжнародній конференції Фонду 

американського уряду імені Дж.Фулбрайта 

Жовтень 2014 р. Доц. О.М. Тохтамиш 

 

Участь у Міжнародній конференції Угорської асоціації кризового 

телефонного консультування «Сила погляду в минуле»  

2014 р. 
Доц. О.М. Тохтамиш 

Організація та проведення конференції «Психосоматична медицина» 

на базі кафедри медичної психології та психокорекції МАУП 

2014 р. 
Доц. Т.М. Вакуліч 

Участь у навчальному семінарі-марафоні благодійних воркшопів з 

психомоторної, піскової, психодинамічної терапії за участю 

польських, російських та українських ведучих у межах роботи 

Соціально-психологічного методичного центру з реабілітації ІСПП 

НАПН України  

2014 р. 

Доц. Т.М. Вакуліч 

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Психолого-

педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення 

кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» (м. Київ)  

2014 р. 

Доц. Т.М. Вакуліч 

Участь у науково-практичному семінарі «Якість вітчизняної освіти: 

проблеми і перспективи» для фахівців  з питань упровадження 

освітніх і суспільних інновацій.    

Вересень 2014 р. 

 
Проф. Петрунько О.В. 

 

Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції Листопад 2014 Доц.  Старинська Н.В. 



«Діяльнісно-поведінкові фактори життєдіяльності людини» р. 

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Здоров'я, 

освіта, наука та самореалізація молоді» 

Березень 2014 р. 
Доц.  Старинська Н.В. 

ІІ. ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ТЕМ 

Виконання дослідницьких завдань з наукової теми кафедри 

практичної психології «Змістові та мотиваційні аспекти формування 

професійних компетентностей майбутніх психологів» 

Протягом року 

Викладачі кафедри 

Психологічний зміст професійної компетенції практичного 

психолога в галузі етнорегіональної та соціокультурної ментальності 

клієнта 

Протягом року 

Проф. О.М. Лозова 

Формування консолідованої думки педагогічної спільноти щодо 

освітніх інновацій 

Протягом року 
Проф. О.В. Петрунько 

Розвиток соціально-психологічних адаптивних механізмів у 

студентів упродовж навчання у вищому навчальному закладі 

Протягом року 
Доц. Дятленко Н.М 

Підготовка практичних психологів до запобігання та попередження 

формування віктимності в процесі соціалізації особистості 

Протягом року 
Доц. Вакуліч Т.М. 

Психологічні особливості  подолання вчителями 

внутрішньоособистісних конфліктів 

Протягом року 
Ст. викл. Маланьїна Т.М 

Інтрапсихічні та міжособистісні чинники ефективного 

психологічного супроводу    

Протягом року 
Доц. О.М. Тохтамиш 

Особливості самоактуалізації майбутніх психологів у процесі 

професійної підготовки 

Протягом року 
Доц.  Старинська Н.В. 

Психологічні умови формування батьківської компетентності Протягом року Ст. викл. Нагула О.Л. 

Особливості професійної Я-концепції студентів - майбутніх 

психологів 

Протягом року 
Доц. Кайріс О.Д. 

Динаміка переживання стресів студентами ВНЗ Протягом року Ст. викл. Циганчук Т.В. 

Ментальна детермінанта гармонізації переживань в українських 

психоаналітичних тенденціях 

Протягом року 
Ст. викл. Стефаненко Н.І. 



IІІ. СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА РОБОТА 

Участь в роботі журі студентської Всеукраїнської олімпіади з 

психології 

Квітень 2015 р. 
Проф. О.М. Лозова 

Проведення І туру Всеукраїнської студентської олімпіади з 

психології 

Квітень 2015 р. 
Ст. викл. Циганчук Т.В. 

Організація і проведення щорічної студентської науково-практичної 

конференції «Перші кроки у науку» в рамках Фестивалю науки 

Квітень 2015 р. 
Ст. викл. Маланьїна Т.М. 

Підготовка студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт  

 2015 р. 
Доц. Кайріс О.Д. 

Підготовка студентів до участі в конференції «Дослідження молодих 

учених у контексті розвитку сучасної науки» (V щорічна 

Всеукраїнська науково-практична конференція Київського 

університету імені Бориса Грінченка) 

2015 р. 

Доц. Кайріс О.Д. 

Підготовка у співавторстві зі студенткою  А.Ю. Юревич  статті 

«Психосематичний зміст картини світу професій абітурієнтів 

психологічних спеціальностей»  до монографії «Компетентнісний 

підхід у професійній підготовці майбутніх психологів» 

2014 р. 

Проф. О.М. Лозова 

Підготовка у співавторстві зі студенткою   Коноплею О.А. статті « 

Самоактуалізація особистості студента у зв'язку з проявами захисних 

механізмів психіки» до монографії «Компетентнісний підхід у 

професійній підготовці майбутніх психологів» 

2014 р. 

Доц. О.М. Тохтамиш 

Підготовка у співавторстві зі студенткою   Рафіковим О.Р. статті 

«Ціннісні орієнтації студентів-психологів з різними репертуарами 

життєвих ролей» 

до монографії «Компетентнісний підхід у професійній підготовці 

майбутніх психологів» 

2014 р. 

Доц. Вакуліч Т.М. 

Підготовка у співавторстві зі студенткою Макаровою Н.М. статті 

«Вікова зумовленість суб’єктивної оцінки стресових подій» до 

2014 р. 
Доц. Таран О.П. 



монографії «Компетентнісний підхід у професійній підготовці 

майбутніх психологів» 

Керівництво  студентським науковим товариством (конференції, 

круглі столи, участь в проведенні тижнів кафедри та науки) 

Протягом року 
Ст. викл. Циганчук Т.В. 

В рамках університетського проекту «З Києвом і для Києва» 

дослідження теми «Особливості професійної орієнтації та 

професійних уподобань учнів старших класів шкіл та гімназій» 

разом зі студентами 

Протягом року 

Доц. О.М. Тохтамиш 

Керівництво науковим гуртком «Самоактуалізація як повна 

реалізація потенційних можливостей особистості майбутнього 

фахівця» 

Протягом року 

Доц.  Старинська Н.В. 

Координація підготовки і редагування матеріалів збірника 

студентських публікацій «Магістерські дослідження» 

2014 р. 
Доц. Лебідь Н.К. 

ІV. ДІЯЛЬНІСТЬ АСПІРАНТУРИ ТА РОЗВИТОК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

Захист кандидатської дисертації Клібайс Т.В. «Психологічні 

особливості становлення атрибутивного стилю дорослих» 

Жовтень 2014 р. 

 

Проф. О.М. Лозова як науковий 

керівник 

Захист кандидатської дисертації Сабол Д.М. «Формування етнічної 

свідомості  в  юнацькому віці засобами української народної 

вишивки» 

Червень 2015 р. 

 
Проф. О.М. Лозова як науковий 

керівник 

Захист кандидатської дисертації Циганаш А.В. «Психологічні умови 

розвитку академічної мобільності студентів упродовж навчання у 

вищій школі» 

 

Травень 2015 р. 

Доц. Дятленко Н.М. як 

науковий керівник 

 

Наукове керівництво кандидатською дисертацією Бінода Кумара 

«Психологічні особливості сімейного виховання в Індії» 

Протягом року Доц. О.М. Тохтамиш 

 

Участь у четвертому щорічному Конкурсі наукових робіт на 

здобуття премії імені Бориса Грінченка 

Вересень 2014 р. Лозова О.М. як науковий 

редактор 

Участь у четвертому щорічному Конкурсі наукових робіт на 

здобуття премії імені Бориса Грінченка 

Вересень 2014 р. Доц. О.М. Тохтамиш 



V. ВИДАВНИЧА РОБОТА 

Видання колективної монографії за науковою темою кафедри 

практичної психології «Компетентнісний підхід у професійній 

підготовці майбутніх психологів» 

Жовтень 2014 р. Лозова О.М. як науковий 

редактор і співавтор, Нагула 

О.Л., Кайріс Є.Д., Тохтамиш 

О.М., Лебідь Н.К., Бреус Ю.В., 

Дятленко Н.М., Ст. викл. 

Циганчук Т.В., Таран О.П., 

Вакуліч Т.В. 

Видання  навчально-методичного посібника «Реабілітаційна 

психологія» 

Вересень 2014 р. Доц. О.М. Тохтамиш 

Підготовка до друку навчально-методичного посібника «Психологія 

стресу» 

Протягом року Ст. викл. Циганчук Т.В. 

Підготовка до друку «Практикуму з загальної психології» (2 

частина) 

Протягом року Доц. Кайріс О.Д. 

Видання  навчально-методичного посібника «Батьківська 

компетентність: теорія та практика» 

Протягом року Ст. викл. Нагула О.Л. 

Видання навчально-методичного посібника «Етична  компетентність 

психолога-практика» 

Протягом року Ст. викл. Піркова О.Д. 

Підготовка до друку навчально-методичного посібника «Психологія 

адитивної поведінки» 

Протягом року Доц. Вакуліч Т.М. 

Підготовка до друку  навчально-методичного посібника «Методика 

викладання дитячої психології» 

Протягом року Проф. О.В. Петрунько 

Видання монографії «Особливості самоактуалізації майбутніх 

психологів у процесі професійної підготовки: монографія» 

Протягом року Доц.  Старинська Н.В. 

VІ. ЗАСІДАННЯ, НАРАДИ 

Участь в засіданнях кафедри  

 

Протягом року Викладачі кафедри 

Участь в засіданнях вченої ради Інституту людини Протягом року Проф. Лозова О.М., ст. викл. 



 

 Циганчук Т.В. 

Участь в засіданнях вченої ради Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

Протягом року Проф. Лозова О.М., проф. О.В. 

Петрунько 

Участь в засіданнях спеціалізованої вченої ради К 26.133.04 у 

Київському університеті імені Бориса Грінченка  

Протягом року Проф. Лозова О.М., проф. О.В. 

Петрунько 

Участь в засіданнях спеціалізованої вченої ради Д 26.457.01 в 

Інституті соціальної та політичної психології. 

Протягом року Проф. Лозова О.М., проф. О.В. 

Петрунько 


