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ЗВІТ (ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ) 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В МЕЖАХ НАУКОВОЇ ТЕМИ ІНСТИТУТУ ЛЮДИНИ 

«ОСОБИСТІСТЬ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ» 

 

№ 
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 

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти 

1.  Формування 

передумов нав-

чання і розвитку  

дітей з ООП 

 

Термін вико-

нання:  

серпень 2017 р. – 

вересень 2018 р. 

 

1. Розроблено модель 

цілісного розвитку 

дитини з аутизмом 

2. Розроблено мето-

дологічні засади систе-

мно-ресурсного підхо-

ду, що охоплює взає-

мопов'язані внутрішні 

та зовнішні ресурси 

3. Визначено етапи 

сенсомоторної інтегра-

ції та критерії їх досяг-

нення для дітей дошкі-

льного і молодшого 

шкільного віку з аутиз-

мом 

4. Розкрито умови та 

механізми формування 

основ сенсомоторної 

інтеграції у дітей з 

аутизмом як базових 

характеристик їхнього 

цілісного розвитку. 

 

1. Розроблено зміст та алгоритм 

діагностичної процедури з ураху-

ванням закономірностей розвитку, 

що дає змогу: 

 визначити порушення у дітей з 

аутизмом на базових рівнях 

сенсомоторного та соціального 

розвитку; 

 використовувати результати 

діагностики при розробленні 

індивідуальної програми роз-

витку. 

2. Розроблено комплекс підходів, 

методів, вправ та засобів на кож-

ному рівні сенсомоторної інтегра-

ції, що застосовується для цілісно-

го розвитку дитини з аутизмом. 

 

Апробація результатів дослі-

дження: 

1. Серія семінарсько-

тренінгових занять «Сенсомоторна 

інтеграція як основа успішного 

навчання дитини з аутизмом» для 

педагогів інклюзивних закладів 

освіти України на базі Центру 

Онлайн курс для вчителів початкової школи 

/ EdEra 

«Супровід дитини з аутизмом в інклюзивному 

освітньому просторі» 

 

Публікації за результатами досліджень: 

Скрипник Т. В. Сенсорна інтеграція як підґру-

нтя цілісного розвитку дітей з аутизмом // 

Особлива дитина: навчання і виховання. – №4. 

–  2017. – С. 24-31. 

Розділи монографії «Дитина з аутизмом в 

інклюзивному освітньому середовищі». 

 

Наукові продукти у межах навчання, заснова-

ного на дослідженнях 

 

Магістерські дослідження: 

Гатілова О.В. «Розвиток рухової сфери як 

фактор активізації формування мовлення у 

дітей з ЗНМ» 

(науковий керівник: Скрипник Т.В.) 

Шкоденко М.В. «Система комунікатинвих 

засобів дітей дошкліьного віку з аутизмом» 

(науковий керівник: Скрипник Т.В.) 

 

Скрипник 

Т.В. 

20.06.18 Посилання 1 

Посилання 2 

Посилання 3 

Посилання 4 

Посилання 5 

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/18738/1/T_Skrypnyk_ODNIV_NNIG_4_80_2016_KSPKIO_IL.pdf
https://facebook.com/story.php?story_fbid=1123057204495467&id=100003735937488
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/1530-maister-klas-15-12-17.html
https://www.facebook.com/NilonaTomatis/videos/475311452835790/?ref_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d
https://www.facebook.com/groups/kspkio/permalink/1370209949746291/


№ 
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 

реабілітації Дарницького району м. 

Києва. 

2. Майстер-клас України 

«Алгоритм надання спеціальних 

освітніх послуг дітям з аутизмом в 

інклюзивному середовищі» для 

педагогів інклюзивних закладів 

освіти на Всеукраїнській науково-

практичній конференції 

(15.12.2017, м. Київ). 

3. Майстер-клас «Дитина з 

аутизмом: сценарій успішного 

навчання у школі» для педагогів м. 

Києва на Науковій цукерні Інсти-

туту людини (17.05.2018). 

4. Семінар-тренінг «Сенсор-

на інтеграція: повернення до вито-

ків» для керівників терапевтичних 

центрів Ізраїлю на базі Центру 

дитини та родини «Томатіс-

Нілона» (Кир’ят-Ата, Ізраїль). 

2.  Система соціа-

льно-

психологічних 

ресурсів освіт-

нього середови-

ща в контексті 

розвитку особи-

стості дитини з 

ООП 

 

Термін вико-

нання:  

вересень 2017 р. 

– січень 2020 р. 

1. Розроблено 

концептуальну модель 

взаємозв’язку компо-

нентів соціально-

психологічних ресурсів 

та компетенцій педаго-

гів в інклюзивному 

освітньому просторі. 

2. Розроблено 

теоретичні засади нау-

ково-дослідної діяль-

ності щодо реалізації 

експерименту всеукра-

їнского рівня за темою 

«Компетентність педа-

гогів в інклюзивному 

1. Розроблено зміст, етапи та 

алгоритм проведення експеримен-

ту всеукраїнського рівня за темою 

«Компетентність педагогів в ін-

клюзивному просторі при реаліза-

ції освітнього маршруту дітей з 

особливими освітніми потребами» 

2. Підготовлено пакет доку-

ментів: заявку та програму прове-

дення експерименту всеукраїнсь-

кого рівня за темою «Компетент-

ність педагогів в інклюзивному 

просторі при реалізації освітнього 

маршруту дітей з особливими осві-

тніми потребами». 

3. Подано аплікаційну форму 

Розроблено методику оцінювання стану го-

товності педагогів інклюзивних закладів осві-

ти (за матеріалами ISSA «Інструмент профе-

сійного розвитку для покращення якості робо-

ти педагогів»). 

 

Публікації за результатами досліджень: 

1. Скрипник Т. В. Стратегії класного 

менеджменту для інклюзивного середовища //  

Актуальні питання корекційної освіти (педаго-

гічні науки): збірник наукових праць: вип. 9, у 

2 т. – Кам`янець-Подільський: ПП Медобори-

2006; 2017. – Т.2. – С. 215-223. 

2. Скрипник Т. В. Відповідне освітнє 

середовище для дітей з розладами аутистично-

го спектра // Особлива дитина: навчання і 

ІЛ, кафедра 

спеціальної 

психології, 

корекційної 

та інклюзи-

вної освіти, 

Скрипник 

Т.В., Мар-

тинчук 

О.В., 

Найда 

Ю.М., Заєр-

кова Н.В., 

Бірюкова 

А.П. 

20.06.18 Посилання 1 

Посилання 2 

Посилання 3 

Посилання 4 

Посилання 5 

Посилання 6 

Посилання 7 

Посилання 8 

http://elibrary.kubg.edu.ua/19505/1/T_Skrypnyk_SKMDIP_APKO%28PN%29ZNP_9_2_KSPKIO_IL.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/21661/1/T_Skrypnyk_VOSDDIRAS_ODNIV_2017_KSPKIO_IL.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/20269/1/T_Skrypnyk_RVPVKMRDZA_KSPKIO_IL.PDF
http://elibrary.kubg.edu.ua/20271/1/T_Skrypnyk_PKRVPSDZAVOP_KSPKIO_IL.pdf
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5165-iii-mizhnarodnyi-konhres-zi-spetsialnoi-pedahohiky-psykholohii-ta-reabilitolohii-inkliuziia-v-novii-ukrainskii-shkoli-vyklyky-sohodennia.html
https://www.youtube.com/watch?v=hrx7gGhD9v8
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/1411-ceminar-treninh-inkliuzyvni-tekhnolohii-dlia-dytyny-z-autyzmom-v-zakladi-osvity.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/1261-treninh-shcho-stav-skladovoiu-sotsialnoho-proektu-maryny-poroshenko-inkliuzyvna-osvita-riven-svidomosti-natsii.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 

просторі при реалізації 

освітнього маршруту 

дітей з особливими 

освітніми потребами» 

 

проектної пропозиції на модуль 

Жана Моне «Якість інклюзивної 

освіти та її експертна, підтримка: 

зміна української парадигми у 

напрямі ЄС» 

Апробація результатів дослі-

дження: 

1.Серія майстер-класів «Технології 

створення інклюзивного освітньо-

го середовища в закладах освіти» в 

межах програми М. Порошенко 

«Інклюзивна освіта – рівень свідо-

мості нації» (Скрипник Т.В.) 

2. Майстер-клас «Модель надання 

спеціальних освітніх послуг дітям 

з аутизмом в інклюзивному сере-

довищі» на ІІІ Міжнародному кон-

гресі зі спеціальної педагогіки, 

психології та реабілітології, 

10.11.2017 р., м. Київ (Скрипник 

Т.В.)  

3.Серія семінарсько-тренінгових 

занять «Інклюзивні технології в 

освітньому середовищі» для педа-

гогів інклюзивних закладів освіти 

України на базі Центру реабілітації 

Дарницького району м. Києва 

(Скрипник Т.В.) 

виховання, № 3 (83). – 2017. – 16-21. 

3. Скрипник Т. В. Роль візуальної підт-

римки в комунікативно-мовленнєвому розвит-

ку дітей з аутизмом // Актуальні проблеми 

педагогіки, психології та професійної освіти 

№1. – 2017. – С. 70-75. 

4. Скрипник Т. В. Переваги командної 

роботи в процесі супроводу дитини з аутиз-

мом в освітньому середовищі. Педагогічний 

процес: теорія та практика. Збірник наукових 

праць. Випуск 1. – 2017 – С. 106-111.  

5. Мартинчук О. В. Підготовка фахівців 

у галузі спеціальної освіти: нові підходи // 

Особлива дитина: навчання і виховання: нау-

ковий, навчальний, інформаційний журнал. – 

К.: Педагогічна преса, 2018. – № 1. – С. 14-28. 

 

Он-лайн курс на освітній платформі EdEra 

Мартинчук О.В. Компетентності вчителя для 

реалізації інклюзивного навчання / Модуль 

«Інклюзивна освіта» / Онлайн курс для вчите-

лів початкової школи (63 663 перегляди ста-

ном на 19.06.2018). 

 

Наукові продукти у межах навчання, заснова-

ного на дослідженнях 

Магістерське дослідження: 

Литвиненко А. «Вивчення індивідуальних 

особливостей розвитку учнів 1 класів між 

дисциплінарними командами інклюзивних 

закладів освіти» (науковий керівник: Мартин-

чук О.В.) 

3.  Формування 

складоритмічної 

структури мов-

лення в контекс-

ті супроводу 

1. Розроблено теоре-

тичні засади методики 

формування складори-

тмічної структури мов-

лення в контексті су-

1. Розроблено діагностичний 

інструментарій стану сформовано-

сті складоритмічної структури 

мовлення. 

2. Проведено діагностику стану 

Рукопис методики діагностики стану сформо-

ваності складоритмічної структури мовлення у 

дітей з ООП. 

 

Публікації за результатами досліджень: 

Луцько К.В, 

Таран О.П., 

Тичина 

К.О., Бабич 

Н.М. 

20.06.18 Посилання 1 

Посилання 2 

Посилання 3 

Посилання 4 

Посилання 5 

http://elibrary.kubg.edu.ua/14329/1/K_Lutsko_APKO%28PN%29ZNP_7_2_KSPKIO_IL.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/22959/2/N.Babych_K.Lutsko_O.Taran_OOZOP_IL.pdf
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5165-iii-mizhnarodnyi-konhres-zi-spetsialnoi-pedahohiky-psykholohii-ta-reabilitolohii-inkliuziia-v-novii-ukrainskii-shkoli-vyklyky-sohodennia.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/1461-maister-klas-aktyvizatsiia-movlennievoi-diialnosti-dytyny-v-sensorno-piznavalnomu-prostori-inkliuzyvnoho-navchannia.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/1330-n-avchalno-praktychnyi-seminar-realizatsiia-indyvidualnykh-mozhlyvostei-ditei-z-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy-vidpovidno-do-pryntsypiv-inkliuzyvnoi-osvity.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 

дітей з ООП в 

освітньому про-

цесі закладу 

дошкільної осві-

ти 

 

Термін вико-

нання:  

березень 2017 р. 

- грудень 2020 р. 

 

проводу дітей з ООП в 

освітньому процесі 

закладу дошкільної 

освіти 

 

2. Розроблено зміст 

методики діагностики 

складоритмічної струк-

тури мовлення у дітей з 

ООП дошкільного віку: 

Модуль І  «Ритмо-

руховий»; 

Модуль ІІ  

«Ритмо-простір»; 

Модуль ІІІ  

«Ритмо-вимовний» 

Модуль ІV 

«Складоритм 

 

 

сформованості складоритмічної 

структури мовлення для дітей з 

ООП  

(констатувальний етап досліджен-

ня): обстежено 

• 25 дітей з порушеннями мов-

лення; 

• 25 дітей з порушеннями слуху; 

• 25 дітей  з порушеннями зору 25 

дітей; 

• 25 дітей з порушеннями опорно-

рухового апарату. 

 

Апробація результатів дослі-

дження: 

1. Майстер-клас «Активізація 

мовленнєвої діяльності дитини в 

сенсорно-пізнавальному просторі 

інклюзивного навчання» на ІІІ 

Міжнародному конгресі, 

10.11.2017 р., м. Київ (К.В. Луцько, 

Н.М. Бабич, О.П. Таран); 

2. Майстер-клас «Модель психо-

лого-педагогічних заходів з подо-

лання дислексії в учнів молодшого 

шкільного віку» на Всеукраїнській 

науково-практичній конференції 

«Соціальне становлення особис-

тості в умовах суспільних транс-

формацій: наукові підходи та су-

часні практики»,15.12.2017 р., м. 

Київ; (Н.М. Бабич, К.В. Луцько, 

О.П. Таран) 

1. Луцько К.В. «Розвиток акустичної складової 

мовлення та її проекція на попередження та 

подолання мовленнєвих порушень у дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку» // 

Актуальні питання корекційної освіти. – 

Кам`янець-Подільський, «Медобори-2006». – 

Випуск 7. – Том1. – 2016. – С. 216-226 с. 

2. Бабич Н. М. Системне дослідження особли-

востей засвоєння складоритму дітьми з пору-

шеннями мовлення / Н. М. Бабич, К. В. Луць-

ко, О. П. Таран // Освіта осіб з особливими 

потребами: шляхи розбудови. – 2017. – №13. – 

С. 301–309.  

Наукові продукти у межах навчання, заснова-

ного на дослідженнях 

Магістерські дослідження: 

1. Беляєва М. «Розвиток складоритмі-чної 

сторони мовлення у дітей з ЗНМ ІІ-го рівня 

засобами барабанотерапії» (Науковий керів-

ник: Таран О.П.) 

2. Гетьман М. «Формування складоритмічної 

сторони мовлення як передумови сприймання 

просодичної інформації у дітей молодшого 

дошкільного віку із загальним недорозвитком 

мовлення» (Науковий керівник: Бабич Н.М.) 

3.Панасюк О. «Здоров’язбе-режувальні техно-

логії розвитку мовленнєвого дихання у дітей із 

загальним недорозвитком мовлення» (Науко-

вий керівник: Бабич Н.М.) 

4. Федоренко А. «Формування складоритміч-

ної структури мовлення у дітей старшого до-

шкільного віку із ЗНМ» (Науковий керівник: 

Данілавічютє Е.А.) 

Курсові  дослідження: 

1. Паталаха А. «Особливості формування 

складоритмічної структури мовлення у дітей 

середнього дошкільного віку з порушеннями 

Посилання 6 

http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/1530-maister-klas-15-12-17.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 

опорно- рухового апарату» (Науковий керів-

ник: Бабич Н.М.) 

2. Синюк С. «Особливості формування скла-

доритмічної структури   

мовлення у дітей старшого дошкільного віку з 

порушеннями зору» (Науковий керівник: Ба-

бич Н.М.) 

3. Глущенко Д. «Особливості формування 

складоритмічної структури  

мовлення у дітей середнього дошкільного віку 

з порушеннями зору» (Науковий керівник: 

Бабич Н.М.) 

4. Прокоп Є. «Особливості формування скла-

доритмічної структури мовлення у дітей сере-

днього дошкільного віку з порушеннями опо-

рно-рухового апарату» (Науковий керівник: 

Бабич Н.М.) 

5. Кривобок А. «Особливості формування 

складоритмічної структури мовлення у дітей 

старшого дошкільного віку з порушеннями 

слуху» (Науковий керівник: Бабич Н.М.) 

6. Цімахович І. «Особливості формування 

складоритмічної структури мовлення у дітей 

середнього дошкільного віку з порушеннями 

слуху» (Науковий керівник : Бабич Н.М.) 

7. Кулик Д. «Особливості формування плавно-

сті мовлення у дітей дошкільного віку як пе-

редумова комунікативної компетентності 

(клаттерінг)» (Науковий керівник: Бабич 

Н.М.) 

4.  Формування 

полімодального 

сприймання як 

підґрунтя нав-

чання і розвитку 

дітей з ООП 

 

Розроблено теоретичні 

засади методики фор-

мування полімодально-

го сприймання як підґ-

рунтя навчання і розви-

тку дітей з ООП 

 

1. Розроблено методику діагнос-

тики стану сформованості полімо-

дального сприймання на емпірич-

ному рівні (з використанням мето-

ду енцефалографії) 

 

Апробація результатів дослі-

Публікації за результатами досліджень: 

1. Lutsko K. Sensory development of a child 

with special needs: resources and 

perspectives. Польща (представлено теоре-

тичні засади методики розвитку полімо-

даль-ного сприймання у дітей з ООП 

2. Луцько К.В. Дослідження показників реа-

Луцько К.В, 

Таран О.П., 

Тичина 

К.О., Бабич 

Н.М. 

20.06.18 Посилання 1 

Посилання 2 

Посилання 3 

Посилання 4 

http://elibrary.kubg.edu.ua/20904/1/K_Lutsko_K_Tyrlo_O_Babesha_E_Gunbin_YKTNDZOOPNDFSM_KSPKIO_IL.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/19508/1/K_Lutsko_APKO%28PN%29ZNP_9_1_KSPKIO_IL.pdf
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/1634-naukovo-praktychna-konferentsiia-aktualni-problemy-inkliuzyvnoi-osvity.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/1241-zvit-naukova-tsukernia-2017.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 

Термін вико-

нання:  

березень 2017 р. 

- грудень 2020 р. 

 

дження: 

1) Майстер-клас «Інноваційна 

професійна практика розвитку 

абстрактного домовленнєвого мис-

лення дітей із затримкою мовлен-

ня»  для майбутніх логопедів на 

Науковій цукерні Інституту люди-

ни, 15.05.2017 р. (Луцько К.В., 

магістр спеціальності “Корекційна 

освіта (логопедія)» Харченко Да-

рина.  

2) Майстер-клас «Формування 

полімодального сприймання у 

дітей з ООП: алгоритм і зміст» для 

майбутніх логопедів на Науковій 

цукерні Інституту людини, 

17.05.2018р. (Луцько К.В., студен-

ти спеціальності “Корекційна осві-

та (логопедія)» Поджара А., Абра-

менко М., Ласточкіна Є., Махлун 

В., Ступак Д. 

 

У межах наукової теми кафедри 

здійснюється навчання, засноване 

на дослідженнях. 

 

кцій мозку на слуховий, зоровий, тактиль-

ний, руховий стимули при сприйманні 

мовлення та предметів засобами енцефа-

логра-фії» // Актуальні питання колекцій-

ної освіти. – Випуск 9. – Том 1. – 

Кам`янець-Подільський «Медобори-

2006», 2016. – 145-156 с. (представлено 

методику діагностики стану сформованос-

ті полімодального сприймання).  

3. Луцько К.В. Удосконалення корекційних 

технологій навчання дітей з особливими 

освітніми потребами на основі досліджен-

ня функціональних станів мозку» // Віс-

ник Кам’янець-Подільського національно-

го універси-тету імені Івана Огієнка «Ко-

рекційна педагогіка і психологія»  / К.М. 

Турло, О.М. Бабеша, Є.І. Гунбін, М.А. 

Абраменко – Випуск 8. – Том 1. – 

Кам’янець-Подільський «Медобори-

2006»,  2017. 

 

Наукові продукти у межах навчання, заснова-

ного на дослідженнях 

1. Лашкевич Г. «Оптимізація процесів між- 

півкульної взаємодії у дітей молодшого шкі-

льного віку з порушеннями писемного мов-

лення» (Науковий керівник: Бабич Н.М.)  

2. Васько С. «Технології використання сен-

сорної системи при формуванні усного мов-

лення у дітей дошкільного віку із ЗНМ» (Нау-

ковий керівник: Луцько К.В.) 

3. Малієнко О. «Формування рецептивної 

комунікації у дітей із ЗНМ І рівня полі-

сенсорними засобами» (Науковий керівник: 

Бабич Н.М.)  

4. Руденко Ю. «Формування активного слов-

ника дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ 



№ 
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 

засобами тактильного сприймання» (Науковий 

керівник: Таран О.П.) 

5. Поджара А. «Функціона-льні особливості 

активізації мовленнєво-рухового аналізатора у 

дітей дошкільного віку з загальним недороз-

витком мовлення» (Науковий керівник: Луць-

ко К.В.) 

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

5.  Оцінка стану 

соціальної підт-

римки сімей 

учасників АТО в 

державних та 

неурядових ор-

ганізаціях м. 

Києва  

 

Термін вико-

нання:  

вересень 2017 р. 

– січень 2020 р. 

Проаналізовано діяль-

ність державних та 

неурядових організаці-

ях м. Києва у здійснен-

ні соціальної підтримки 

сімей учасників АТО. 

Розкрито роль громад-

ських організацій у 

здійсненні соціальної 

підтримки сімей учас-

ників АТО.  

 

 

Проведено соціологічне дослі-

дження «Оцінка стану соціальної 

підтримки сімей учасників АТО в 

державних та неурядових органі-

заціях м. Києва». Участь у глибин-

ному інтерв’ю взяли 7 фахівців 

РЦСССДМ м. Києва; 6 фахівців 

ГО «Київська міська спілка вете-

ранів АТО». 

Зібрано дані про стан соціальної 

підтримки сімей учасників АТО у 

ЦСССДМ та неурядових організа-

ціях м. Києва; визначено перелік 

проблем з якими найчастіше звер-

таються сім’ї учасників АТО; ви-

значено перелік послуг, які нада-

ються сім′ям учасників АТО; ви-

значено прогалини у здійсненні 

соціальної підтримки сімей учас-

ників АТО. 

 Публікації за результатами досліджень: 

1. Дуля А. В. Роль громадських організацій в 

здійсненні соціальної підтримки сімей учасни-

ків антитерористичної операції / А. В. Дуля, Т. 

Г. Веретенко // Збірник наукових праць Хме-

льницького інституту соціальних технологій 

Університету «Україна» / [гол. редкол. М. Є. 

Чайковський]. – Хмельницький : ХІСТ, 2017. – 

№ 14. – С. 76–80. 

2. Дуля А. В. Соціальна підтримка сімей учас-

ників антитерористичної операції / А. В. Дуля, 

Т. Г. Веретенко // Сучасні суспільні проблеми 

у вимірі соціології управління : тези доповідей 

ХІIІ Всеукр. наук.-прак. конф. (м. Маріуполь, 

3 березня 2017 р.). – Маріуполь : ДонДУУ, 

2017. – С. 241–244. 

3. Дуля А. В. Інновації у дозвіллєвій діяльнос-

ті дітей учасників АТО / А. В. Дуля // Сучасні 

підходи до формування професійної самосві-

домості фахівців соціальної сфери в умовах 

реалізації гендерної політики в Україні : тези 

доповідей Регіональної наук.-прак. конф. (м. 

Харків, 23 березня 2017 р.). – Харків : ХГПА, 

2017. – С. 63–66. 

Участь у Міжнародних і Всеукраїнських кон-

ференціях 

1. ХІIІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Сучасні суспільні проблеми у 

вимірі соціології управління», доповідь на 

Веретенко 

Т.Г.,  

Лях Т.Л.,  

Спіріна 

Т.П.,  

Дуля А. В. 

 20.06.18 Посилання 1 

Посилання 2 

 

http://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-4/naukovi-doslidzhennia.html
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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 

тему «Соціальна підтримка сімей учасників 

антитерористичної операції» (березень 2017 

р.) 

Регіональній науково-практичній конференції 

«Сучасні підходи до формування професійної 

самосвідомості, фахівців соціальної сфери в 

умовах реалізації гендерної політики в Украї-

ні», доповідь на тему «Інновації у дозвіллєвій 

діяльності дітей учасників АТО» (березень 

2017 р.).  

6.  Соціальна робо-

та з дітьми в 

місцевих грома-

дах США 

 

Термін вико-

нання:  

вересень 2016 р. 

- 

червень 2018 р. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЗАВЕРШЕНЕ. 

Розкрито сутність тех-

нології здійснення 

соціальної роботи в 

місцевих громадах з 

дітьми; 

Досліджено проекти та 

програми, спрямовані 

на підтримку та розви-

ток місцевих громад в 

Україні, США та краї-

нах ЄС 

Проаналізовано міжнародні та 

українські наукові джерела що 

описують досвід соціальної роботи 

в місцевій громаді з дітьми в США 

та Україні. 

Проведено семінар для молодіж-

них працівників в місцевих грома-

дах України, Білорусі, Румунії, 

Хорватії, Росії та Німеччини в 

рамках проекту Еразмус+. 

 

Підготовлено текст дисертації «Соціальна 

робота з дітьми в місцевих громадах США» 

(Попова А.О.) та пройдено процедуру попере-

днього захисту на кафедрі соціальної педаго-

гіки та соціальної роботи. 

Публікації за результатами досліджень: 

1. Попова А. О. Соціальна робота в місцевих 

громадах США: Методи та моделі/ 

А.О.Попова// Гуманітарний вісник ДВНЗ «Пе-

реяслав-Хмельницький державний педагогіч-

ний університет імені Григорія Сковороди» - 

Додаток 1 до Вип. 36, Том V (65): тематичний 

випуск «Вища освіта України у контексті інте-

грації до європейського освітнього простору». 

– К.: Гнозис, 2015. – С.383-391 

2.Попова А. О. Соціальна робота з дітьми у 

місцевих громадах/А. О. Попова// Вісник Чер-

нігівського національного педагогічного уні-

верситету імені Т. Г. Шевченка Вип. 133 / 

Чернігівський національний педагогічний 

університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. 

Носко М. О. – Чернігів : ЧНПУ, 2016 – С. 174-

177 

3.Попова А. О. Зародження соціальної роботи 

з дітьми в місцевих громадах США/ А. О. 

Попова// Вісник Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка (педаго-

Попова 

А.О., Вере-

тенко Т.Г. 

(науковий 

керівник), 

Лях Т.Л. 

 20.06.18 Посилання 1 

Посилання 2 
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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 

гічні науки) Вип. №1 (298) / Луганський наці-

ональний університет імені Тараса Шевченка; 

гол. ред. Курило В.С. – Старобільськ: Видав-

ництво Державного закладу „Луганський на-

ціональний університет імені Тараса Шевчен-

ка”, 2016. – С. 41-49 

4.Попова А. А. Система подготовки специали-

стов социальной сферы к работе в местном 

сообществе: опыт США, России и Украины/ 

А. О. Попова// Материалы IX Международной 

научно-практической конференции [Высшая 

школа: опыт, проблемы, перспективы]: в 2 ч. 

Москва, РУДН, 21–22 апреля 2016 г. / науч. 

ред. В. И. Казаренков, М. А. Рушина. – Москва 

: РУДН, 2016. С. 307- 311 

5.Popova A. Social work with children in local 

communities in USA and Ukraine/ Popova A. // 

Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, 

doświadczenie – Nr 4. – Łódź : Wydawnictwo 

Naukowe Wyźszej Szkoły Informatyki I 

Umiejętności, 2015. – C. 61-65 

6. Роpova A. O. Leadership in the community of 

the United States of America / А. О. Попова, Т. 

Г. Веретенко // Person, family, and society: 

interdisciplinary approach to the harmonization of 

interests: Monograph / The Academy of 

Management and Administration in Opole; гол. 

ред. О. Bilychenko / Opole: Publishing House 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz 

Rozwoju Kultury Fizycznej Spolka z o. o., – 

2016. – 162 – 168 p. 

7. Попова А. О. Європейський досвід підгото-

вки дослідників і практиків із розвитку та 

організації місцевих громад / Т. Л. Лях, А. О. 

Попова. // Освітологічний дискурс: електронне 

наукове фахове видання. – 2017. – №1. – С. 

145–154. 



№ 
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 

8. Liakh T. Scientific approaches of volunteer 

groups’ classifica-tion in Europe and United 

States of Fmerica / T. Liakh, A. Popova // 

Kontynent europejski wobec wyzwań 

współczesności / T. Liakh, A. Popova. – Lwów - 

Olsztyn: Lwów - Olsztyn, 2018. – (Lwowski 

Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki). – С. 

61–77. 

9. Попова А. О. Досвід використання просвіт-

ницько-профілактичних настільних ігор фахі-

вцями із соціальної роботи в місцевих грома-

дах/ А. О. Попова, М. В. Щеголь // Вісник 

Луганського національного університету імені 

Тараса Шевченка (педагогічні науки) Вип. №1 

(315) / Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка; гол. ред. Курило В.С. 

– Старобільськ: Видавництво Державного 

закладу „Луганський національний універси-

тет імені Тараса Шевченка”, 2018. – С. 109-115 

7.  Розробка про-

грами соціальної 

підтримки сімей 

учасників АТО 

 

Термін вико-

нання:  

вересень 2016 р. 

- 

квітень 2019 р. 

Визначено особливості 

функціонування сімей 

учасників АТО. 

Класифіковано типи 

сімей учасників АТО. 

Визначено ознаки пос-

ттравматичного стре-

сового розладу в учас-

ників АТО. 

Розкрито особливості 

взаємовідносин членів 

сімей учасників АТО. 

Науково обґрунтовано 

поняття та етапи соціа-

льної підтримки членів 

сімей учасників АТО. 

Проаналізовано про-

грами соціальної допо-

Проведено соціологічне дослі-

дження «Оцінка потреб членів 

сімей учасників АТО». В глибин-

ному інтерв’ю взяло участь 47 

членів сімей учасників АТО м. 

Києва, Чернігівської та Житомир-

ської областей України.  

Зібрано дані про проблеми та пот-

реби членів сімей учасників АТО; 

визначено перелік послуг, які пот-

ребують члени сімей учасників 

АТО. 

Оцінено рівень  

надання соціальної підтримки 

сім’ям учасників АТО в ЦСССДМ 

та неурядових організаціях. 

 

Публікації за результатами досліджень: 

1.Дуля А. В. Функціонування сімей учасників 

антитерористичної операції / А. В. Дуля, Т. Г. 

Веретенко // Вісник Луганського національно-

го університету імені Тараса Шевченка : зб. 

наук. пр. / відп. за вип.: О. Л. Караман, Я. І. 

Юрків. – 2017. – № 1 (316) лютий. – Ч. І. – С. 

25–32. 

2. Дуля А. В. Взаємовідносини членів сімей 

учасників АТО / Сучасні досягнення вітчизня-

них вчених у галузі педагогічних та психоло-

гічних наук : матеріали міжнародної наук.-

прак. конф. (м. Київ, 2-3 березня 2018 р.). – 

Київ : ГО «Київська наукова організація педа-

гогіки та психології», 2018. – С. 62-64. 

3. Дуля А.В., Веретенко Т.Г., Лях Т.Л. Про-

блеми та потреби членів сімей учасників бо-

йових дій антитерористичної операції: резуль-

Дуля А.В., 

Веретенко 

Т.Г., Лях 

Т.Л. 
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Посилання 2 
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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 

моги учасникам АТО 

та членам їх сімей. 

тати глибинних інтерв’ю (підготовлено статтю 

до наукометричного рецензованого видання 

(Scopus))  

4. Дуля А. В. Основні етапи надання соціаль-

ної підтримки сім’ям учасників АТО / А. В. 

Дуля // Вісник Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка : зб. наук. 

пр. / гол. ред.: В. С.  Курило. – 2018. – № 1 

(315) березень. – Ч. І. – С. 6–11. 

5. Дуля А. В. Особливості впровадження ком-

плексної програми «Соціальна підтримка сі-

мей учасників антитерористичної операції» /А. 

В. Дуля // Підтримка та реабілітація учасників 

АТО в Україні: досвід та перспективи : тези 

доповідей ІI Всеукр. наук.-прак. конф. (м. 

Хмельницький, 7 грудня 2017 р.). – Хмельни-

цький : ХІСТ, 2017. – С. 36-39. 

Участь у Міжнародних і Всеукраїнських кон-

ференціях 

1.Всеукраїнській науково-практичній конфе-

ренції «Соціальне становлення особистості в 

умовах суспільних трансформацій: наукові 

підходи та сучасні практики», доповідь на 

тему «Ознаки посттравматичного стресового 

розладу в учасників антитерористичної опера-

ції» (грудень 2017 р.) 

2.Міжнародній науково-практичній конферен-

ції «Сучасні досягнення вітчизняних вчених у 

галузі педагогічних та психологічних наук», 

доповідь на тему «Взаємовідносини членів 

сімей учасників АТО» (березень 2018) 

3. Всеукраїнській науково-практичній конфе-

ренції «Підтримка та реабілітація учасників 

АТО в Україні: досвід та перспективи», допо-

відь на тему «Особливості впровадження 

Комплексної програми «Соціальна підтримка 

сімей учасників антитерористичної операції»» 



№ 
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 

(грудень 2017 р.) 

8.  Розвиток особи-

стісного потен-

ціалу підлітків у 

скаутських гро-

мадських 

об’єднаннях 

 

Термін вико-

нання:  

вересень 2016 р. 

- 

червень 2018 р. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЗАВЕРШЕНЕ. 

Розкрито сутність по-

няття “особистісний 

потенціал підлітків”. 

Охарактеризовано на-

прями і зміст діяльнос-

ті скаутських громад-

ських об’єднань щодо 

розвитку особистісного 

потенціалу підлітків. 

Розроблено критерії, 

показники та виявити 

рівні розвитку особис-

тісного потенціалу 

підлітків у скаутських 

громадських 

об’єднаннях. 

Обґрунтувано соціаль-

но-педагогічні умови 

розвитку особистісного 

потенціалу підлітків у 

скаутських громадсь-

ких об’єднаннях та 

перевірити їх дієвість.  

Розроблено змістово-

методичне забезпечен-

ня розвитку особистіс-

ного потенціалу підліт-

ків у скаутських гро-

мадських об’єднаннях. 

Здійснено експериментальну пере-

вірку дієвості соціально-

педагогічних умов розвитку особи-

стісного потенціалу підлітків у 

скаутських громадських 

об’єднаннях. Результати контроль-

ного зрізу зафіксували наявність 

суттєвої відмінності між контроль-

ною та експериментальною група-

ми. Узагальнення даних за усіма 

критеріями розвитку особистісного 

потенціалу підлітків у скаутських 

громадських об’єднаннях засвід-

чив гармонійний, динамічний роз-

виток всіх компонентів особистіс-

ного потенціалу у підлітків в екс-

периментальній групі. У контроль-

ній групі кількість підлітків на 

кожному рівні залишилась майже 

незмінною.  

5Розроблено змістово-методичне 

забезпечення розвитку особистіс-

ного потенціалу підлітків у скаут-

ських громадських об’єднаннях, а 

саме: освітньо-виховну програму 

розвитку особистісного потенціалу 

підлітків; програму підготовки 

лідерів скаутських громадських 

об’єднань; методичні рекомендації 

для дорослих лідерів щодо коор-

динації діяльності розвитку особи-

стісного потенціалу підлітків; фо-

рми діяльності з розвитку особис-

тісного потенціалу підлітків у ска-

утських громадських об’єднаннях; 

форми проведення моніторингу і 

Захист дисертації (15.05.18 р. на засіданні 

спеціалізованої вченої ради К 26.133.01 у Ки-

ївському університеті імені Бориса Грінченка) 

Публікації за результатами досліджень: 

1. Сапіга С. В. Напрями розвитку особистіс-

ного потенціалу підлітків у скаутських 

громадських об’єднаннях. Вісник Черні-

гівського національного педагогічного уні-

верситету імені Т. Г. Шевченка / гол. ред. 

М. О. Носко. Чернігів : ЧНПУ, 2016. Вип. 

133. С. 186–189. 

2. Сапіга С. В. Програма розвитку особисті-

сного потенціалу підлітків Національної 

Організації Скаутів України. Вісник Луга-

нського національного університету імені 

Тараса Шевченка / гол. ред. В. С. Курило. 

Старобільськ : Вид-во ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса 

Шевченка», 2016. Вип. № 3 (300) : Педа-

гогічні науки. С. 320–328. 

3. Сапіга С. В. Принципи побудови програ-

ми розвитку особистісного потенціалу 

підлітків у скаутських громадських 

об’єднаннях. Науковий вісник Донбасу / 

гол. ред. В. С. Курило. 2017. Вип. №1–2 

(35–36) : Педагогічні науки. URL: 

http://nvd.luguniv.edu.ua/arсhiv/2017/N1-

2%2835-36%29/ssvsgо.PDF. 

4. Сапіга С. В. Роль дорослих лідерів-скаутів 

у розвитку особистісного потенціалу під-

літків-членів скаутських громадських 

об’єднань. Вісник Луганського національ-

ного університету імені Тараса Шевченка 

/ гол. ред. В. С. Курило. Старобільськ : 

Вид-во ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка», 

Сапіга С.В., 

Лях Т.Л. 

(науковий 

керівник) 

20.06.18 Посилання 1 
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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 

оцінки  розвитку особистісного 

потенціалу підлітків; форми фікса-

ції результатів моніторингу та 

оцінки особистісного потенціалу. 

2017.  Вип. № 8 (313) : Педагогічні науки. 

С. 288–295. 

5. Сапіга С. Моніторинг і оцінка розвитку 

особистісного потенціалу підлітків у ска-

утських громадських об’єднаннях. Науко-

вий вісник Східноєвропейського націона-

льного університету імені Лесі Українки. 

Луцьк : Вид-во Східноєвропейського на-

ціонального університету імені Лесі Укра-

їнки, 2017. Вип. № 2 (351) : Педагогічні 

науки. С. 68 –74. 

6. Сапіга С. Соціально-педагогічні умови 

розвитку особистісного потенціалу підлі-

тків у скаутських громадських 

об’єднаннях. Науковий журнал «Педаго-

гічні науки: теорія, історія, інноваційні 

технології»: Суми : Вид-во Сумський 

державний педагогічний університет імені 

А. С. Макаренка, 2017. Вип. № 10 (74): 

Педагогічні науки. C. 44–55. 

9.  Впровадження 

стратегії деінс-

титуалізації в 

громаді м. Києва 

 

Термін вико-

нання:  

вересень 2016 р. 

- 

червень 2020 р. 

1. Проаналізовано 

стан функціону-

вання сімейних 

форм виховання 

дітей-сиріт та ді-

тей, позбавлених 

батьківського пік-

лування у м. Києві, 

сформовано реко-

мендації щодо їх 

розвитку, зокрема 

для влаштування 

дітей з інвалідніс-

тю. 

2. Проаналізовано 

програми підгото-

вки кандидатів в 

1. Підготовлено інформаційно-

аналітичну довідку про стан 

функціонування сімейних 

форм виховання (опі-

ка/піклування, ПС, ДБСТ, 

усиновлення) у м. Києві ста-

ном на кінець 2016 року. 

2. Підготовлено інформаційно- 

аналітичну довідку з результа-

тами аналізу та рекомендація-

ми щодо доопрацювання зміс-

ту програм. 

3. Розробляються показники  для 

оцінки соціально-

психологічної готовності осіб 

до прийняття дитини-сироти, 

дитини, позбавленої батьків-

Публікації за результатами досліджень: 

1. Журавель Т.В. Стан функціонування та 

розвиток сімейних форм виховання в 

м.Києві / Т.В.Журавель, М.А.Снітко // 

Освітологічний дискурс: електронне нау-

кове фахове видання (1-2). – С. 79-95 

2. Текст довідки (автор: Журавель Т.В,) 

3. Веретенко Т.Г. Міжнародний досвід деін-

ституалізації та реформування соціальних 

послуг/ 

4. Т. Г. Веретенко, О.М.Денисюк, 

Т.П.Спіріна // Збірник наукових праць 

Херсонського державного університету. 

Педагогічні науки – Херсон : 2017. – 

LXXIX. – С. 207-210. 

Участь у науково-практичних заходах: 

1.Всеукраїнська науково- практична конфере-

Веретенко 

Т.Г., Жура-

вель  Т.  

В., Денисюк 

О.М., Спі-

ріна Т.П. 
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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 

сімейні форми ви-

ховання та розроб-

лено рекомендації 

щодо доопрацю-

вання тематики та 

змісту програм , 

зокрема, у частині 

особливостей ви-

ховання та догляду 

за дітьми з інвалід-

ністю, дітей підлі-

ткового віку, дітей, 

виведених з інтер-

натних закладів 

тощо. 

3. Досліджено між-

народні практики 

надання соціаль-

них послуг із підт-

римки сімей з 

дітьми на рівні 

громади 

ського піклування, в сім'ю.  нція. «Соціальне становлення особистості в 

умовах суспільних трансформацій: наукові 

підходи та сучасні практики» (Київ, 15 грудня 

2017 року). 

2. Міжнародна конференція “Інклюзія для 

всіх: освітня політика та практика” (30.11-

1.12.2017, м. Київ) 

3.Міжнародна практична конференція “Соціа-

льно-відповідальна громада: дієва модель 

соціальних послуг для дітей та їх сімей” 

(1.11.2017, м. Київ) 

4. Круглий стіл “Деінституалізація та розвиток 

системи соціальних послуг у місті Києві: ви-

клики та перспективи” (1.11.2017, м. Київ) 

10.  Ресоціалізація 

засуджених: 

соціально-

педагогічні та 

психологічні 

проблеми і шля-

хи їх вирішення 

 

Термін вико-

нання:  

жовтень 2018 р. - 

червень 2020 р. 

Розроблено періодиза-

цію розвитку наукових 

поглядів на проблеми 

ресоціалізації як в Ук-

раїні, так і за кордоном. 

Розроблено апробаційну програму 

за напрямом «Навчання життєвим 

навичкам» для Департаменту про-

бації Міністрества юстиції Украї-

ни. 

Впроваджено програму у практич-

ну діяльність виправних колоній та 

слідчих ізоляторів (Донецька об-

ласть, Україна). 

Публікації за результатами досліджень: 

1. Суліцький В.В. Юридичні аспекти діяль-

ності психологічної служби в місцях поз-

бавлення волі. Збірник матеріалів Міжна-

родної юридичної науково-практичної 

конференції. Тези доповідей [«Юридична 

наука і практика: пошук правової гармо-

нії»], (Київ, 05 жовтня 2017 року) / 

В.В. Суліцький, К.В. Бондарева, 

В.П. Горбачев та ін. – Київ: Видавничий 

дім «АртЕк», 2017. – С. 175-179. 

2. Суліцький В.В. Роль совісті у ставленні 

засудженого до вчиненого злочину. Збір-

ник тез Міжнародної науково-практичної 

конференції [«Пріоритетні наукові напрям-

Суліцький 

В.В. 

20.06.18 Посилання 1 

Посилання 2 
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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 

ки педагогіки і психології: від теорії до 

практики»], (Харків, 13-14 жовтня 2017 ро-

ку) /  В.В. Суліцький, Є.О. Галацин, 

О.С. Лисенко та ін. – Харків: Східноукра-

їнська організація «Центр педагогічних до-

сліджень», 2017. С.112-114. 

3. Суліцький В.В. Історія розвитку та шляхи 

вдосконалення діяльності психологічної 

служби у кримінально-виконавчий системі 

України: збірник наукових робіт учасників 

науково-практичної конференції. [«Педаго-

гіка та психологія сьогодні: постулати ми-

нулого та сучасні теорії»], (Одеса, 20-21 

жовтня 2017 року) / В.В. Суліцький, 

М.С. Величко, Ю.І. Єрмак та ін. – Одеса: 

ГО «Південна фундація педагогіки», 2017. 

– С. 83-85. 

4. Суліцький В.В. Питання профілактики 

самогубств серед засуджених у місцях поз-

бавлення волі: Збірник тез наукових робіт 

учасників міжнародної науково-практичної 

конференції. [«Психологія та педагогіка: 

сучасні методики та інновації, досвід прак-

тичного застосування»], (Львів, 27-28 жов-

тня 2017 року) / В.В. Суліцький, 

Н.В. Аракелян, С.С. Кельнер та ін. – Львів: 

«Львівська педагогічна спільнота», 2017. – 

С. 70-72.  

5. Суліцький В.В. Професійна підготовка 

психологів для роботи з засудженими, хво-

рими туберкульозом: збірник матеріалів V 

міжнародної науково-практичної конфере-

нції. [«Актуальні проблеми прав людини, 

яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь 

призму правових реформ»], (Київ, 24 лис-

топада 2017 року) / В.В. Суліцький, 

Є.Ю. Бараш, В.М. Бесчасний та ін. – Київ: 



№ 
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 

Інститут кримінально-виконавчої служби. 

– Київ: ФОП Кандиба Т.П., 2017. – С. 195-

198. 

6. Суліцький В.В.  Пелешенко М.Л. Сучасні 

дослідження суїцидальної поведінки в 

США: Збірник тез наукових робіт учасни-

ків міжнародної науково-практичної кон-

ференції. [«Актуальні проблеми реформу-

вання системи виховання та освіти в Укра-

їні»], (Львів, 27-28 квітня 2018 року) / В.В. 

Суліцький, М.Л. Пелешенко, 

М.С. Омельченко  та ін. – Львів: «Львівсь-

ка педагогічна спільнота», 2018. – С. 28-29. 

Підготовлено та подано грантову заявку до 

посольства США в Україні. Реєстраційний 

номер заявки № 449-06142018. Попереднє 

рішення по грантової комісії буде прийнято до 

30 червня 2018 р. 

11.  Соціально-

педагогічна під-

тримка батьків 

дітей з особли-

востями психо-

фізичного розви-

тку в дошкіль-

них навчальних 

закладах 

 

Термін вико-

нання:  

травень 2016 р. - 

червень 2018 р. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЗАВЕРШЕНЕ. 

Розкрито сутність і 

зміст поняття «соціаль-

но-педагогічна підтри-

мка батьків дітей з 

особливостями психо-

фізичного розвитку», 

узагальнити сучасні 

наукові підходи щодо її 

здійснення. 

Проаналізовано вітчиз-

няні та зарубіжні прак-

тики соціально-

педагогічної підтримки 

батьків дітей з особли-

востями психофізично-

го розвитку в закладах 

дошкільної освіти. 

Розроблено критерії та 

показники виховного 

Визначено потреби батьків дітей з 

особливостями психофізичного 

розвитку в закладах дошкільної 

освіти. Дослідно-

експериментальною роботою було 

охоплено 282 особи, із них 247 

батьків закладів дошкільної освіти 

235 дітей; 35 вихователів-

методистів. 

Розроблено, обґрунтовано змісто-

во-методичне забезпечення соціа-

льно-педагогічної підтримки бать-

ків дітей з особливостями психофі-

зичного розвитку в закладах до-

шкільної освіти та перевірено його 

дієвість (діагностичний інструмен-

тарій визначення рівнів виховного 

потенціалу батьків (анкета, тестові 

завдання, бланк самооцінки); ком-

Підготовлено автореферат і текст дисертації, 

подано на розгляд до спеціалізованої вченої 

ради К 26.133.01 Київського університету 

імені Бориса Грінченка. 

Публікації за результатами досліджень: 

1. Чечко Т. М. Сучасні підходи до класифікації 

видів порушень психофізичного розвитку у 

дітей. Науковий вісник Луганського націона-

льного університету імені Тараса Шевченка : 

зб. наук. пр. Луганськ : ЛНУ, 2016. Вип. № 3 

(300), ч. 2 : Педагогічні науки. С. 111–118. 

2. Чечко Т. М. Сутність і класифікація причин 

виникнення порушень психофізичного розви-

тку особистості. Соціальна робота в Україні: 

теорія і практика : наук.-метод. журнал. Київ : 

Аспект-Поліграф, 2016. № 3–4. С. 68–75. 

3. Чечко Т. М. Аналіз функціонально-

рольового репертуару соціального педагога у 

контексті соціально-педагогічної підтримки 

Чечко Т.М., 

Лях Т.Л. 

(науковий 

керівник) 

20.06.18 Посилання 1 

Посилання 2 
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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 

потенціалу батьків 

дітей з особливостями 

психофізичного розви-

тку в закладах дошкі-

льної освіти. 

плексну програму соціально-

педагогічної підтримки батьків 

дітей з особливостями психофізи-

чного розвитку в дошкільних нав-

чальних закладах; форму оцінки 

потреб батьків дітей з особливос-

тями психофізичного розвитку в 

дошкільних навчальних закладах). 

батьків дітей з особливостями психофізичного 

розвитку в дошкільних навчальних закладах. 

Науковий вісник Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка : зб. наук. 

пр. Луганськ : ЛНУ, 2017. Вип. № 1 (315), ч. 1 

: Педагогічні науки. С. 163–172. 

4. Чечко Т. М. Аналіз зарубіжних практик 

соціально-педагогічної підтримки батьків 

дітей з особливостями психофізичного розви-

тку. Освіта осіб з особливими потребами : 

шляхи розбудови : зб. наук. праць / ред. В. В. 

Засенко, А. А. Колупаєва.  Київ : Наша друка-

рня, 2017. Вип. 13. С. 262 – 271. 

5. Чечко Т. Н. Содержание взаимодействия 

семьи и дошкольного образовательного учре-

ждения в воспитании ребенка с особенностями 

психофизического развития. Веснік Гродзенс-

кага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Ку-

палы. Серыя 3: Філалогія. Педагогіка. Псіха-

логія. 2017. Том 8. № 2. С. 131–142. 

6. Чечко Т. М. Аналіз потреб батьків, які вихо-

вують дітей з особливостями психофізичного 

розвитку, у соціально-педагогічній підтримці 

в умовах дошкільного навчального закладу. 

Теоретико-методичні проблеми виховання 

дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. Київ : 

Гнозис, 2018. Вип. 21. Т. 4 (78) : Тематичний 

випуск «Вища освіта України у контексті інте-

грації до європейського освітнього  

простору». С. 537–549.  

7. Чечко Т. Алгоритм соціально-педагогічної 

підтримки батьків дітей з особливостями пси-

хофізичного розвитку в дошкільних навчаль-

них закладах. Науковий журнал «Педагогічні 

науки: теорія, історія, інноваційні технології»: 

Суми : Вид-во Сумський державний педагогі-

чний університет імені А. С. Макаренка, 2018. 
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тації резуль-

татів дослі-
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проміжних) 

на Вченій раді 

інституту / 

факультету 
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сайт кафедри, 

інституту/ 

факультету 

Університету, 

де оприлюдне-

но результати 

(у т.ч. проміж-

ні) досліджен-

ня 

На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

Вип. № 3 (77): Педагогічні науки. С. 264–275. 

12.  Формування 

здо-

ров’язберігально

ї компетентності 

майбутніх соціа-

льних педагогів 

у процесі профе-

сійної підготов-

ки  

 

Термін вико-

нання:  

травень 2016 р. - 

червень 2018 р. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЗАВЕРШЕНЕ. 

Проаналізувано стан 

сформованості здо-

ров’язбергальної ком-

петентності в теорії і 

практиці професійної 

підготовки майбутніх 

соціальних педагогів.  

Визначнено структуру 

здоров’язберігальної 

компетентності, розро-

бити критерії та показ-

ники її формування у 

майбутніх  

соціальних педагогів. 

Обґрунтувано соціаль-

но-педагогічні умови 

формування здо-

ров’язберігальної ком-

петентності майбутніх 

соціальних педагогів у 

процесі їх професійної 

підготовки.  

Експериментально перевірено 

ефективність соціально-

педагогічних умов формування 

здоров’язберігальної компетентно-

сті майбутніх соціальних педагогів 

в освітньому процесі вищих навча-

льних закладів. 

Визначено динаміку рівнів сфор-

мованості здоров’язберігальної 

компетентності майбутніх соціаль-

них педагогів у процесі реалізації 

соціально-педагогічних умов. 

Підготовлено автореферат і текст дисертації, 

подано на розгляд до спеціалізованої вченої 

ради К 26.133.01 Київського університету 

імені Бориса Грінченка. 

Публікації за результатами досліджень 

Лехолетова 

М.В., Вере-

тенко Т.Г. 

(науковий 

керівник) 

20.06.18 Посилання 1 

Посилання 2 

 

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології 

13.  Дослідження 

психологічних 

особливостей 

професійного 

становлення 

майбутніх пси-

хологів, юристів 

і вчителів 

 

Термін вико-

нання:  

травень 2016 р. - 

червень 2018 р. 

Виявлено актуальні 

мотиви вибору професії 

і навчально-

професійної діяльності,  

професійні цінності 

студентів. 

Досліджено особливос-

ті формування профе-

сійної Я-концепції 

(фахового образу «Я», 

професійної самооцін-

ки) майбутніх фахівців.  

Здійснено диференціа-

Розроблено й апробовано програму 

емпіричного дослідження станов-

лення особистості фахівця на етапі 

професійного навчання. 

Розроблено психодіагностичні 

методики: 

1) діагностики рівня та типу про-

фесійного становлення студентів; 

2) діагностики рівня сформованос-

ті професійного універсуму майбу-

тнього фахівця. 

Публікації за результатами досліджень: 

1. Столярчук О. А. Відкритість до особисті-

сного розвитку як фактор професійного 

становлення майбутніх фахівців. Пріори-

тетні напрямки вирішення актуальних 

проблем виховання і освіти : матеріали 

Міжнарод. наук.-практ. конф. Харків, 28-

29 липня 2017 р. Х. : Східноукраїнська  

організація центр педагогічних дослі-

джень, 2017. С. 95–99. (тези) 

2. Столярчук О. А. Динаміка пріоритетів 

професійної діяльності сучасних студен-

тів. Науковий вісник Миколаївського на-

Столярчук 

О.А. 

20.06.18 Посилання 1 
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http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/podii/1721-zasidannia-kafedry-z-monitorynhu-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html
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факультету 
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На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЗАВЕРШЕНЕ. 

 

цію психологічних 

особливостей профе-

сійного становлення 

майбутніх юристів, 

психологів і педагогів. 

ціонального університету імені В. О. Су-

хомлинського. Психологічні науки : зб. 

наук. пр. / за ред. Ірини Савенкової. – Ми-

колаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 

2017. №1 (17). С. 179–185. (стаття у фахо-

вому виданні) – Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/19730/1/O_Stoliar

chuk_NVMNU_IL.pdf 

3. Столярчук О. А. Динаміка професійного 

становлення студентів. Психологічний ча-

сопис : зб. наук. пр./ за ред. С. Д. Макси-

менка. Київ : Інститут психології імені Г. 

С. Костюка НАПН України, 2017. № 2 (6). 

Вип. 6. С. 99–110. (стаття у фаховому ви-

данні) – Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/19560/1/O_Stoliar

chuk_PCH_IL.pdf 

4. Столярчук О. А. Динаміка професійного 

універсуму майбутніх фахівців. Теорія і 

практика сучасної психології : зб. наук. 

пр. №2. Запоріжжя : Класичний приватний 

університет, 2017. С. 48–53. (стаття у фа-

ховому виданні) – Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/24037/1/O_Stoliar

chuk_TPSP_2_IL.pdf 

5. Столярчук О. А. Динаміка професійного 

Я-образу майбутніх фахівців. Психологія : 

реальність і перспективи :  зб. наук. пр. Рі-

вненського державного гуманітарного 

університету / упоряд. Р. В. Павелків, Н. 

В. Корочакова ; ред. кол. : Р.В. Павелків, 

В. І. Безлюдна, Н. В. Корчакова. Рівне: 

РДГУ, 2017. Вип. 8. С. 263–268. (стаття у 

фаховому виданні) – Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/19600/1/O_Stoliar

chuk_PRP_IL.pdf 

6. Столярчук О. А. Динаміка рефлексивності 

http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://elibrary.kubg.edu.ua/19730/1/O_Stoliarchuk_NVMNU_IL.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/19730/1/O_Stoliarchuk_NVMNU_IL.pdf
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://elibrary.kubg.edu.ua/19560/1/O_Stoliarchuk_PCH_IL.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/19560/1/O_Stoliarchuk_PCH_IL.pdf
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://elibrary.kubg.edu.ua/24037/1/O_Stoliarchuk_TPSP_2_IL.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/24037/1/O_Stoliarchuk_TPSP_2_IL.pdf
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://elibrary.kubg.edu.ua/19600/1/O_Stoliarchuk_PRP_IL.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/19600/1/O_Stoliarchuk_PRP_IL.pdf
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факультету 

Університету, 

де оприлюдне-

но результати 

(у т.ч. проміж-

ні) досліджен-

ня 

На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

майбутніх учителів як провідної риси їх 

психологічної культури. Психологічна ку-

льтура вчителя в контексті викликів су-

часності : збірник матеріалів Всеукр. на-

ук.-практ. конф.  з міжнародною участю. 

Тернопіль, 5-6 квітня 2017 р. / укладачі : 

В. Є. Кавецький, А. В. Вихрущ, О. Я. Жи-

зномірська, Т. Г. Дідух. Тернопіль : СМП 

«Тайп», 2017. С. 259–261. (тези) 

7. Столярчук О. А. Динаміка рівнів профе-

сійного становлення майбутніх фахівців 

соціономічної сфери. Пріоритетні напря-

ми розвитку сучасних педагогічних та 

психологічних наук : матеріали Міжнарод. 

наук.-практ. конф. Одеса, 11-12 серпня 

2017 р. Одеса : ГО «Південна фундація 

педагогіки», 2017. С. 44–47. (тези) 

8. Столярчук О. А. Динаміка та взаємодія 

факторів професійного становлення май-

бутніх фахівців соціономічної сфери. 

Science and Education a New Dimension. 

Pedagogy and Psychology. 2017. V. 58. Р. 

67–70. (стаття у наукометричному видан-

ні) – Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/20396/1/O_Stoliar

chuk_SEND_IL.pdf 

9. Столярчук О. А. Динаміка чинників фор-

мування професійного Я-образу майбутніх 

фахівців. Психологічні науки : проблеми 

та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-

практ. конф. Запоріжжя, 24-25 березня 

2017 р.  Запоріжжя : Класичний приватний 

університет, 2017. С. 70–75.(тези) 

10. Столярчук О. А. Опис та психометричні 

характеристики психодіагностичної мето-

дики «Рівень і тип професійного станов-

лення студентів». Вища освіта України у 

http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://elibrary.kubg.edu.ua/20396/1/O_Stoliarchuk_SEND_IL.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/20396/1/O_Stoliarchuk_SEND_IL.pdf
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факультету 

Університету, 
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но результати 

(у т.ч. проміж-

ні) досліджен-

ня 

На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

контексті інтеграції до європейського 

освітнього простору : тематичний випуск 

Гуманітарного вісника ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди» : 

зб. наук. пр. К.: Гнозис, 2016. Дод. 1. до 

Вип. 37. Т. IV (72). С. 237–251. (стаття у 

фаховому виданні) – Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/18749/1/O_Stoliar

chuk_VOU_37_IL.pdf251. 

11. Столярчук О. А. Професійні пріоритети 

майбутніх фахівців соціономічної сфери. 

Психолого-педагогічні особливості розви-

тку особистості в освітньому просторі : 

збірник тез доповідей Всеукр. наук.-практ. 

конф. Мукачево, 17-18 травня 2017 р. / 

ред. кол. : Т. Д. Щербан (гол. ред.) та ін. 

Мукачево : Вид-во МДУ, 2017. С.182–184. 

(тези) 

12. Столярчук О. А. Психологічний зміст 

професійного становлення особистості під 

час фахового навчання. Ґенеза буття осо-

бистості : матеріали  ІІІ Міжнарод. наук.-

практ. конф. Київ, 20 грудня 2016 року.  К. 

:  ДП «Інформаційно-аналітичне агенст-

во», 2017. С. 203. (тези)  

13. Столярчук О. А. Рефлексия преподавате-

лями и студентами психологических осо-

бенностей профессионального становле-

ния будущего специалиста. Весці БДПУ. 

Серыя 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філало-

гія. 2017. № 3. С. 74–78. (стаття у закор-

донному фаховому виданні) – Режим дос-

тупу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/20453/1/O_Stoliar

chuk_BGPU_IL.pdf 

14. Столярчук О. А. Рефлексія студентами 

http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://elibrary.kubg.edu.ua/18749/1/O_Stoliarchuk_VOU_37_IL.pdf251
http://elibrary.kubg.edu.ua/18749/1/O_Stoliarchuk_VOU_37_IL.pdf251
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://elibrary.kubg.edu.ua/20453/1/O_Stoliarchuk_BGPU_IL.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/20453/1/O_Stoliarchuk_BGPU_IL.pdf


№ 
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 

значущості чинників їх професійного ста-

новлення. Психологічне забезпечення 

інноваційних технологій підготовки фахі-

вців у освітньо-професійному просторі 

вишу : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. 

наук.-практ. семін. Кам’янець-

Подільський, 19 травня 2017 р. Кам’янець-

Подільський : Медобори-2006, 2017. С. 

53–56. (тези)  

15. Столярчук О. А. Самоактуалізація як чин-

ник становлення особистості майбутнього 

фахівця. Іnnovative solutions in modern 

science. 2017. №4 (13).  С. 129–139. (стаття 

у наукометричному виданні) – Режим дос-

тупу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/19721/1/O_Stoliar

chuk_ISSN_IL.pdf 

16. Столярчук О.А. Атлас професіоналізації 

майбутнього фахівця: навч.-метод. посіб./ 

О.А. Столярчук. - К.: Інтерсервіс, 2018. - 

64 с. (навчально-методичний посібник) 

17. Столярчук О.А. Вплив мотивів навчання 

студентів на формування їх кар’єрних на-

станов. Педагогічний процес : теорія і 

практика. Серія «Психологія». К. : Видав-

ниче підприємство «Едельвейс», 2016. 

Вип. 1. С. 21–25. (стаття у фаховому ви-

данні) – Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/15891/1/O_Stoliar

chuk_PPTP_1_IL.pdf 

18. Столярчук О.А. Психологія становлення 

особистості фахівця в умовах різновекто-

рності універсуму : монографія / О.А. 

Столярчук. - Кременчук: ПП Щербатих 

О.В., 2018. - 294 с. (монографія) – Режим 

доступу:  

http://elibrary.kubg.edu.ua/24038/1/O_STOL

http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://elibrary.kubg.edu.ua/19721/1/O_Stoliarchuk_ISSN_IL.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/19721/1/O_Stoliarchuk_ISSN_IL.pdf
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://elibrary.kubg.edu.ua/15891/1/O_Stoliarchuk_PPTP_1_IL.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/15891/1/O_Stoliarchuk_PPTP_1_IL.pdf
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://elibrary.kubg.edu.ua/24038/1/O_STOLIARCHUK_monograph_IL.pdf


№ 
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 

IARCHUK_monograph_IL.pdf 

14.  Становлення 

особистості фа-

хівця в умовах 

фахового нав-

чання 

 

Термін вико-

нання:  

вересень 2016 р. 

-грудень 2017 р. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЗАВЕРШЕНЕ. 

 

Встановлено доміную-

чі рівні та типи профе-

сійного становлення 

студентів, 

Виявлено дієві чинни-

ки становлення особи-

стості майбутнього 

фахівця на етапі фахо-

вого навчання 

Розроблено й апробовано теорети-

чну модель становлення особис-

тості фахівця в умовах професій-

ної підготовки 

 

Публікації за результатами досліджень: 

1. Столярчук О.А. Динаміка професійної 

самооцінки майбутніх фахівців.  Психоло-

гія і особистість. 2017. №2 (12). С. 292–

301. (стаття у фаховому виданні) – Режим 

доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/20306/1/O_Stoliar

chuk_PO_IL.pdf 

2. Столярчук О. А. Зміст і психометричні 

характеристики методики діагностики 

професійного універсуму майбутнього 

фахівця. Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія «Психо-

логічні науки» : зб. наук. пр. Вип. 6. Т. 2. 

Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 

2017. С. 90–95. (стаття у фаховому видан-

ні) – Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/24040/1/O_Stoliar

chuk_NVKDU_6_IL.pdf 

Столярчук 

О.А. 

20.06.18 Посилання 1 

 

15.  Соціально-

психологічні 

особливості 

входження пер-

шокурсників в 

освітнє середо-

вище 

 

Термін вико-

нання:  

вересень 2016 р. 

- грудень 2017 р. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЗАВЕРШЕНЕ. 

Визначено рівень дома-

гань студента-

першокурсника 

Розроблено й апробовано опитува-

льник “Етикет ділового листуван-

ня” 

Публікації за результатами досліджень: 

1.Коханова О. П. Проблема входження першо-

курсників в освітнє середовище / О. П. Коха-

нова // Молодий вчений, 2015. – Ч. 4, № 12 

(27). – С. 89-93. – Журнал індексується в 

РИНЦ, Scholar Google, CiteFactor, Research 

Bible, Index Copernicus. Index Copernicus (IC™ 

Value): 4.11 (2013) Index Copernicus (IC™ 

Value) : 5.77 (2014). – Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/13333/1/L_Kokhanov

a_MV_12_IL.pdf 

2.Коханова О. П. Психологічний супровід 

входження особистості в освітнє середовище / 

О. П. Коханова // Актуальні проблеми педаго-

гіки, психології та професійної освіти. – Том 2, 

№ 2. – 2016. – С. 32-37.  
http://journals.uran.ua/apppfo/article/view/84965 

Коханова 

О.П. 

20.06.18 Посилання 1 

 

http://elibrary.kubg.edu.ua/24038/1/O_STOLIARCHUK_monograph_IL.pdf
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://elibrary.kubg.edu.ua/20306/1/O_Stoliarchuk_PO_IL.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/20306/1/O_Stoliarchuk_PO_IL.pdf
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://elibrary.kubg.edu.ua/24040/1/O_Stoliarchuk_NVKDU_6_IL.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/24040/1/O_Stoliarchuk_NVKDU_6_IL.pdf
http://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-2/naukovi-doslidzhennia.html
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://elibrary.kubg.edu.ua/13333/1/L_Kokhanova_MV_12_IL.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/13333/1/L_Kokhanova_MV_12_IL.pdf
http://journals.uran.ua/apppfo/article/view/84965
http://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-2/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://elibrary.kubg.edu.ua/18502/1/O_Kokhanov

a_PSVOOS_IL.pdf 

3.  Коханова О. П. Віртуальне спілку-

вання як вид ділової комунікації / О. П. Коха-

нова // Науковий вісник Херсонського держа-

вного університету. Серія «Психологічні нау-

ки» : збірник наукових праць. – Випуск 2, Том 

3. – Херсон, 2017. – 191 с. – С. 54-59. 

http://elibrary.kubg.edu.ua/20351/1/O_Kokhanov

a_NVHU_2_IL.pdf 

16.  Соціально-

психологічна 

допомога особам 

із зайвою вагою 

 

Термін вико-

нання:  

вересень 2016 р. - 

грудень 2017 р. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЗАВЕРШЕНЕ. 

 

Теоретичне обґрунту-

вання програми психо-

логічної допомоги осо-

бам із зайвою вагою 

Розроблено й апробовано програму 

надання психологічної допомоги 

особам із зайвою вагою 

Наукові продукти у межах навчання, заснова-

ного на дослідженнях 

Публікації за результатами досліджень: 

Велика Т. О. Соціально-психологічна допомо-

га особам із зайвою вагою / Т. О. Велика, О. П. 

Коханова // Наукові здобутки студентів Інсти-

туту людини [електронне видання]. – К. : Ки-

ївський ун-т імені Бориса Грінченка, 2017. – № 

1(7).  – Режим доступу: 

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

article/view/111/153 

Велика Т.О. 

Коханова 

О.П. 

(науковий 

керівник) 

20.06.18 Посилання 1 

 

17.  Гармонізація 

міжособистісних 

відносин в умо-

вах кризового 

суспільств 

 

Термін вико-

нання:  

вересень 2016 р. 

- листопад  2018 

р. 

Визначено особливості 

уявлень студентів про 

кохання. 

Виявлено універсаліза-

цію уявлень подружжя 

про важливі риси шлю-

бних партнерів. 

Обґрунтовано важли-

вість організації генде-

рної соціалізації підро-

стаючого покоління на 

принципах андрогінії 

для успішної адаптації 

сучасної особистості. 

Використано при розробці курсу 

(вибіркова дисципліна):  «Психо-

логія міжстатевих відносин». 

 

Публікації за результатами досліджень: 

1. Кутішенко В. П. Психологічні основи 

уміння вибудовувати близькі  міжстатеві 

відносини / В. П. Кутішенко, 

Г.А.Ставицький // Фундаментальні та 

прикладні дослідження: сучасні науково-

практичні рішення і підходи: збірник ма-

теріалів ІІ-ої Міжнародної науково-

практичної конференції / [редактори-

упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. 

Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужго-

род – Дрогобич: По́світ, 2017. – С. 560-

562. – Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/21546 

Кутішенко 

В.П 

 

20.06.18 Посилання 1 

 

http://elibrary.kubg.edu.ua/18502/1/O_Kokhanova_PSVOOS_IL.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/18502/1/O_Kokhanova_PSVOOS_IL.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/20351/1/O_Kokhanova_NVHU_2_IL.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/20351/1/O_Kokhanova_NVHU_2_IL.pdf
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/111/153
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/111/153
http://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-2/naukovi-doslidzhennia.html
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/21546
http://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-2/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 

Виділено психологічні 

основи уміння молодих 

жінок встановлювати 

близькі міжстатеві 

відносини з чоловіка-

ми. 

Проаналізовано специ-

фіку освітніх взаємин 

студентської молоді. 

2. Кутішенко В. П. Універсалізація гендер-

них уявлень подружжя про важливі риси 

шлюбних партнерів / В. П. Кутішенко // 

Психологічна освіта в Україні: традиції, 

сучасність та перспективи, 21-22 квітня 

2017 року: Матеріали Всеукраїнської  на-

уково-практичної конференції з нагоди 

святкування 50-річчя від початку фахової 

підготовки психологів у Київському наці-

ональному університеті імені Тараса Шев-

ченка та Дня психолога / За ред. І.В. Да-

нилюка. – К.: Логос, 2017. – С.142-145 – 

Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/21598/ 

3. Кутішенко В. П. Феномен міжстатевої 

любові в контексті духовної парадигми 

психології / В. П. Кутішенко // Педагогіч-

ний процес: теорія і практика. Серія: Пси-

хологія: зб. наук. пр. / засн.: Київський 

університет імені Бориса Грінченка, Бла-

годійний фонд ім. Антона Макаренка. – 

К.: «Видавниче підприємство «Едель-

вейс», 2016. – №3 (54). – С. 17-22. – Режим 

доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/15948 

18.  Дослідження 

проблеми гар-

монізації міжо-

собистісних 

відносин в кон-

тексті духовної  

парадигми пси-

хології 

 

Термін вико-

нання: 

 вересень 2016 р. 

Обґрунтовано релігійну 

просвіту юнацтва як 

умову розвитку у них 

толерантності. 

Обґрунтовано тренін-

говий метод як техно-

логію ресурсного роз-

витку духовної самос-

відомості особистості, 

яка зумовлює ціннісне 

ставлення до людей. 

Проаналізовано цинізм 

 Публікації за результатами досліджень: 

1. Кутішенко В.П. Цинізм як моральна дез-

орієнтація особистості  / В.П. Кутішенко// 

Методи і технології загальної і соціальної 

психології і психотерапії в умовах сучас-

ного суспільства  / Матеріали III Науково-

практичної конференції з міжнародною 

участю   (18-19 травня 2018 р., м. Київ). 

[За ред.. д.п.н., проф.. С.О.Ставицької, 

к.п.н.., доц.. Т.В. Бушуєвої]. –Київ: Вид-во 

НПУ імені М.П.Драгоманова, – с.26-29. – 

Режим доступу: 

Кутішенко 

В.П 
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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 

- листопад 2018 

р. 

як моральну дезорієн-

тацію. 

Особистості, обґрунто-

вано необхідність роз-

витку духовних ціннос-

тей як психологічної 

основи побудови гар-

монійних міжособисті-

сних стосунків. 

Розглянуто індивідуа-

льну релігійність лю-

дини як ресурс досяг-

нення нею міжособис-

тісного благополуччя. 

http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789

/19393/3/Sydorenko.pdf 

2. Ставицкая  С. О. Религиозное просвеще-

ние юношества как условие развития то-

лерантности / С. О. Ставицкая, Г. А. Ста-

вицкий, В. П. Кутишенко // Национальные 

культуры в межкультурной комму-

никации: сб. науч. ст. В 2 ч. Социально-

исторические аспекты межкультурного 

взаимодействия / редкол.: Э. А. Усовская 

(отв. ред.) [и др.]. – Минск: Колорград, 

2016. – Ч. 1. – С. 448-456. – Режим досту-

пу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16519 

3. Ставицкая С. О. Тренінговий метод як 

технологія ресурсного розвитку духовної 

самосвідомості особистості / С. О. Стави-

цька, В. П. Кутішенко // Інноваційні тех-

нології розвитку ресурсів особистості: [зб. 

наук. праць / ред.. кол. І.В. Шапошникова,   

Н.І. Тавровецька та ін.].– Херсон: ПП Ви-

шемирський В.С., 2017. – С. 52-55. – Ре-

жим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/21599 

4. Ставицька С. О. Теоретичне обґрунтуван-

ня розвитку структури самосвідомості 

особистості / С. О. Ставицька, В. П. Куті-

шенко // Науковий часопис національного 

педагогічного університету імені М. П. 

Драгоманова. Серія 12. Психологічні нау-

ки: збірник наукових праць. – К.: НПУ 

імені М. П. Драгоманова, 2016. – № 4(49). 

– С. 140-147. – Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/15946 

19.  Становлення 

професійного 

образа Я в стру-

Визначено специфіку 

уявлень про професію 

психолога у сучасних 

Використано при проведенні щорі-

чного студентського заходу “Я 

крокую у професію”. 

Публікації за результатами досліджень: 

1. Сорокіна О. А. Вплив рефлексії на профе-

сійне становлення студентів-психологів  / 

Сорокіна 

О.А. 
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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 

ктурі самосвідо-

мості студентів 

 

Термін вико-

нання:  

вересень 2016 р. 

- грудень 2017 р. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЗАВЕРШЕНЕ. 

студентів-

першокурсників. 

Проаналізовано дина-

міку трансформацій 

уявлень про професію у 

студентів-

першокурсників. 

Досліджено співвідно-

шення професійної та 

особистісної рефлексії 

у студентів-майбутніх 

психологів. 

Олена Анатоліївна Сорокіна. // Науковий 

вісник Миколаївського національного уні-

верситету імені В. О. Сухомлинського. 

Психологічні науки : збірник наукових 

праць / за ред. Ірини Савенкової. – Мико-

лаїв МНУ імені В. О. Сухомлинського – 

№ 2 (18), 2017.  – С. 190-194. стаття фахо-

ва. – Режим доступу: 

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

reen=EPrint%3A%3AView&eprintid=23736 

2. Сорокіна О. А. Зміст уявлень студентів-

психологів про специфіку майбутньої 

професійної діяльності / Олена Анатоліїв-

на Сорокіна. // Педагогічний процес: тео-

рія і практика. Серія: Психологія: зб. наук. 

пр. / засн.: Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Благодійний фонд ім. 

Антона Макаренка. – К.: «Видавниче під-

приємство «Едельвейс», 2016. – №3 (54). – 

С. 62-65. стаття фахова, наукометрична – 

Режим доступу: 

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

reen=EPrint%3A%3AView&eprintid=15154 

3. Сорокіна О. А. Розвиток рефлексивних 

вмінь майбутніх психологів / Олена Ана-

толіївна Сорокіна // Психолого-

педагогічні особливості розвитку особис-

тості в освітньому просторі: матер. всеук-

раїнської наук.-практ. конф. (17-18 травня 

2017 р.). – Режим доступу:  
http://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?sc

reen=EPrint%3A%3AView&eprintid=23108  

4. Сорокіна О. А. Уявлення про майбутню 

професію як складова професійної самос-

відомості у студентів-психологів / Олена 

Анатоліївна Сорокіна // Психологічна 

освіта в Україні: традиції, сучасність та 

http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
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http://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=23736
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
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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 

перспективи (до 50-річчя від початку фа-

хової підготовки психологів у Київському 

національному університеті імені Тараса 

Шевченка): матер. наук.-практ. конф. з 

міжнародною участю 21-22 квітня 2017 

року. – Режим доступу: 

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

reen=EPrint%3A%3AView&eprintid=23107  

20.  Психологія про-

фесійної рефлек-

сії особистості 

 

Термін вико-

нання:  

вересень 2016 р. 

- травень  2018 р. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЗАВЕРШЕНЕ. 

Визначено поняття 

«професійна рефлексія 

майбутніх фахівців» як 

особистісне інтегрова-

не утворення  Обґрун-

товано психологічні 

чинники розвитку про-

фесійної рефлексії 

майбутніх фахівців. 

Визначено теоретичні 

підходи та принципи до 

розробки технології 

розвитку професійної 

рефлексії майбутніх 

фахівців.  

Розроблено пакет пси-

холого-педагогічного 

інструментарію для 

дослідження професій-

ної рефлексії та психо-

логічних чинників її 

розвитку. 

Презентація результатів теоре-

тичного дослідження через участь 

у міжнародних проектах: 

1. Проект «Visions and 

Reflections: Our Shared 

Environment» у межах Програ-

ми «Малі гранти на підтримку 

культурних та освітніх проек-

тів», підтримка від Посольства 

США в Києві. Проектна група 

:  Project Central (США); 

2. Ляльковий театр StoneLion 

(США), Американські ради з 

міжнародної освіти, громадсь-

ка організація Платформа для 

культурних ініціатив. «Ізоля-

ція» (Донецьк), Київський уні-

верситет імені Бориса Грінче-

нка; 

3. «Перформенс Студентського 

плейбек театру на Фестивалі 

аматорських театрів» (Латвія, 

Лімбажі); 

4. «Інноваційний університет та 

лідерство. Фаза ІІ: забезпечен-

ня якості та інтернаціоналіза-

ції». Стажування у Варшавсь-

кому університеті. 

 

Публікації за результатами досліджень: 

1. Канюка І.О. Психологічні арт-техніки в 

академічному навчанні // І.О. Канюка // 

Педагогічна освіта: теорія і практика. – 

2017. – №27. – С. 61–65. – Режим доступу:  

http://elibrary.kubg.edu.ua/20818/ 

 
Наукові продукти у межах навчання, заснова-

ного на дослідженнях 

2. Канюка І. О., Бондарчук Т. П. Самомене-

джмент учнівської молоді / І.О. Канюка, 

Т.П. Бондарчук // Наукові здобутки студе-

нтів Інституту людини : ел. зб. наук. пр. 

студентів. – 2017.  – № 1(7). – Режим до-

ступу: 

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

rnal/article/view/103 

3. Канюка І. О., Бондарчук Т.П. Самомене-

джмент учнівської молоді / І.О. Канюка, 

Т.П. Бондарчук // Магістерські дослі-

дження. Тематичний огляд та анотації ма-

гістерських робіт за освітнім рівнем «ма-

гістр» 2017р. / Наукові здобутки студентів 

Інституту людини : ел. зб. наук. пр. студе-

нтів. – 2017. – Спецвипуск. – С. 47. – Ре-

жим доступу: 

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

rnal/article/viewFile/89/107 

4. Канюка І. О., Сердюк Л.С. Театральні 

Канюка І.О. 

(науковий 

керівник), 

Бондарчук 

Т. П 

Сердюк 

Л.С. 
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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 

практики як умова іноваційного навчання 

/ І.О. Канюка, Л.С. Сердюк,  // Психолого-

педагогічні особливості розвиту особис-

тості в освітньому просторі: збірник тез 

доповідей Всеукраїнської науково-

практичної конференції, 17-18 травня 2017 

р., Мукачево/Ред. кол.: ТД Щербан (гол. 

ред.) та ін.-Мукачево: Вид-во МДУ, 2017.- 

С.158. – Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/20448/1/I_Kanyu

ka_Konf_05_2017_IL.pdf 

5. Канюка І. О., Сердюк Л.С. Плейбек-театр 

у контексті розвитку особистісних ресур-

сів / І.О. Канюка, Л.С. Сердюк // Інсайт: 

збірник наукових праць студентів, аспіра-

нтів та молодих вчених / ред.кол. І.В. Ша-

пошникова, О.Є. Блінова та ін. - Херсон: 

ПП Вишемирський В.С., 2017- С. 210-214. 

21.  Саморегуляція 

як фактор про-

фесіоналізації 

особистості 

 

Термін вико-

нання:  

вересень 2016 р. 

- листопад  2018 

р. 

Визначено ряд базових 

понять: «академічна 

культура», «навчальна 

адаптація», «психічна 

регуляція». 

Досліджено динаміку 

розуміння академічної 

культури студентами 

різних курсів та ступе-

ня її сформованості. 

Досліджено фактори, що визнача-

ють успішність навчальної адапта-

ції студентів першого року нав-

чання. 

Досліджено ефективність психоре-

лаксаційних методик щодо покра-

щення (оптимізації) психічних 

станів студентів. 

Наукові продукти у межах навчання, заснова-

ного на дослідженнях / Публікації за резуль-

татами досліджень: 

1. Васильєв О.О., Паламарчук Н.В. Психоло-

гічний зміст у академічній культурі очима 

студентів // Наукові здобутки студентів 

Інституту людини №2(4), 2016 -  [Елект-

ронний ресурс]. – Режим доступу:  

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

rnal/article/view/53 

Паламарчук 

Н.В. 

Васильєв 

О.О. 

(науковий 

керівник) 

 

20.06.18 Посилання 1 

 

22.  Пошуково-

дослідницька 

активність сту-

дента як фактор 

професіоналіза-

ції його особис-

тості 

 

Термін вико-

Проаналізовано елеме-

нти та складові пошу-

ково-дослідницької 

активності студента в 

процесі навчально-

професійної діяльності. 

Розроблено модель пошуково-

дослідницької активності студента. 

 

Публікації за результатами досліджень: 

1. Сергєєнкова О. П., Подшивайлова Л.І., 

Подшивайлов Ф.М. Психологічні чинники 

розвитку мотиваційної сфери особистості 

сучасного студента / О. П. Сергєєнкова, Ф. 

М. Подшивайлов, Л. І. Подшивайлова  // 

Актуальні проблеми психології: збірник 

наукових праць Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України. – К.: Вид-во 

Подшивай-

лова  Л. І., 

Сергєєнко-

ва О. П. 

20.06.18 Посилання 1 

 

http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://elibrary.kubg.edu.ua/20448/1/I_Kanyuka_Konf_05_2017_IL.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/20448/1/I_Kanyuka_Konf_05_2017_IL.pdf
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/53
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/53
http://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-2/naukovi-doslidzhennia.html
http://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-2/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:  

вересень 2016 р. 

- грудень  2017 

р. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЗАВЕРШЕНЕ. 

«Фенікс», 2016. – Т.ХІІ (22). – С. 260-276. 

– Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/23822/1/O_Serhie

ienkova_L_Podshyvaulova_F_Podshyvaulov

_NVOD_2_IL.pdf 

23.  Дослідження 

механізмів осо-

бистісної само-

регуляції в нормі 

та при порушен-

нях психічного 

розвитку 

 

Термін вико-

нання:  

вересень 2016 р. 

- листопад 2018 

р. 

 

 

Обґрунтовано механіз-

ми особистісної само-

регуляції в нормі та 

при порушеннях психі-

чного розвитку. 

Визначено методоло-

гію особистісної само-

регуляції в нормі та 

при порушеннях психі-

чного розвитку. 

Здійснено порівняль-

ний аналіз механізмів 

особистісної саморегу-

ляції  нормі та при 

порушеннях психічно-

го розвитку. 

Розроблено поліфункціональну 

модель особистісної саморегуляції. 

 

Публікації за результатами досліджень: 

2. Макарчук Н. О. Взаємообумовленість 

особистісної саморегуляції та типів осо-

бистісної організації при ментальних по-

рушеннях розвитку в підлітковому віці / 

Н.О. Макарчук // Наук. часоп. НПУ імені 

М.П. Драгоманова. Сер. №12, Психологі-

чні науки: зб. наук. праць. – К. : НПУ іме-

ні М.П. Драгоманова, 2016. – №4 (49). – С. 

32-39. 

3. Макарчук Н. О. Концептуальні засади 

психології особистісної саморегуляції під-

літків з ментальними порушеннями розви-

тку /Н. О. Макарчук// Актуальні проблеми 

психології особистості та міжособистіс-

них взаємин, 23 квітня 2017 р.: Матеріали 

ІХ Міжнародної науково-практичної кон-

ференції / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. 

Онуфрієвої. – Камянець-Подільський : 

Медобори-2006, 2017. – 242 с. – Режим 

доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/20673/  

4. Макарчук Н. О. Навчаємося з радістю: 

компенсаторне навчання української мови 

дітей з особливостями розумового розвит-

ку: навчально-методичний посібник / Іва-

нченко С.В., Ліщук Н.І., Макарчук Н.О., 

Морозова Н.В., Піддубна П.М. – К.: Вид. 

Пугач О.В., 2017. – 176 с. – Режим досту-

пу:  http://elibrary.kubg.edu.ua/22640/  

5. Макарчук Н. О. Психологія особистісної 

Макарчук 

Н.О. 

 

20.06.18 Посилання 1 

 

http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://elibrary.kubg.edu.ua/23822/1/O_Serhieienkova_L_Podshyvaulova_F_Podshyvaulov_NVOD_2_IL.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/23822/1/O_Serhieienkova_L_Podshyvaulova_F_Podshyvaulov_NVOD_2_IL.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/23822/1/O_Serhieienkova_L_Podshyvaulova_F_Podshyvaulov_NVOD_2_IL.pdf
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://elibrary.kubg.edu.ua/22640/
http://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-2/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 

саморегуляції при ментальних порушен-

нях розвитку / Н.О. Макарчук // Проблеми 

сучасної психології: Збірник наукових 

праць Кам’янець-Подільського національ-

ного університету імені Івана Огієнка, Ін-

ституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, 

Л.А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський: 

Аксіома, 2017. – Вип. 36. – С. 73-85. – Ре-

жим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/22808/ 

6. Макарчук Н. О. Роль особистісної саморе-

гуляції у превенції фрустрації в професій-

ному середовищі.  Макарчук Н.О., Стусь 

А.О.// Педагогічний процес: теорія та 

практика (56). – Київ, 2017. – С. 50-57. – 

Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/20687/  

7. Макарчук Н.О. Роль академічного дискур-

су у сучасній освіті: Всеукраїнська науко-

во-практична конференція "Психолого-

педагогічні особливості розвитку особис-

тості в освітньому просторі", 17-18 травня. 

– Мукачево, 2017. – 234 с. – Режим досту-

пу: http://elibrary.kubg.edu.ua/20695/  

24.  Діагностика 

тривожності 

молодших шко-

лярів з розладами 

аутичного спект-

ру 

 

Термін вико-

нання:  

вересень 2016 р. 

- травень  2018 р. 

 

Обґрунтовано особли-

вості розвитку молод-

шого школяра з аутиз-

мом. 

Описано специфіку 

прояву тривожності 

молодшого школяра з 

аутизмом. 

Розроблено методичні рекоменда-

ції для батьків дітей з РАС. 

 

 

Наукові продукти у межах навчання, заснова-

ного на дослідженнях / Публікації за резуль-

татами досліджень: 

1. Костецька В. А. Діагностика тривожності 

молодших школярів з розладами аутично-

го спектру / В. А. Костецька  // Магістер-

ські дослідження. Тематичний огляд та 

анотації магістерських робіт за освітнім 

рівнем «магістр» 2017р. / Наукові здобут-

ки студентів Інституту людини : ел. зб. 

наук. пр. студентів. – 2017. – Спецвипуск. 

– Режим доступу: 

Костецька 

В.А. 

Макарчук 

Н.О. 

(науковий 

керівник) 

20.06.18 Посилання 1 

 

http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://elibrary.kubg.edu.ua/22808/
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://elibrary.kubg.edu.ua/20687/
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-2/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 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЗАВЕРШЕНЕ. 

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

rnal/article/viewFile/89/107  

2. Костецька В. А. Психологічні особливості 

прояву тривожностіу дітей з розладами 

аутичного спектру /В. А. Костецька// Ак-

туальні проблеми психології особистості 

та міжособистісних взаємин, 23 квітня 

2017 р.: Матеріали ІХ Міжнародної нау-

ково-практичної конференції / За ред. С. 

Д. Максименка, Л.А.Онуфрієвої. – Камя-

нець-Подільський : Медобори-2006, 2017. 

– 225 с. 

25.  Фрустрація осо-

бистості в про-

фесійному коле-

ктиві 

 

Термін вико-

нання:  

вересень 2016 р. 

- грудень 2017 р. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЗАВЕРШЕНЕ. 

Теоретично обґрунто-

вано та експеримента-

льно перевірено умови 

корекції фрустрації 

особистості в профе-

сійному колективі. 

Ррозроблено й апробовано програ-

му профілактики фрустрації осо-

бистості в професійному колекти-

ві. 

 

Наукові продукти у межах навчання, заснова-

ного на дослідженнях / Публікації за резуль-

татами досліджень: 

1. Н. О. Макарчук Роль особистісної саморе-

гуляції у превенції фрустрації в про-

фесійному середовищі.  Н. О. Макарчук, 

А. О. Стусь // Педагогічний процес: теорія 

та практика (56). – Київ, 2017. – С. 50-57. 

2. Стусь А. О. Психологічні особливості 

фрустрованості особистості дорослого 

віку в професійному колективі /А. О. 

Стусь // Актуальні проблеми психології 

особистості та міжособистісних взаємин, 

23 квітня 2017 р.: Матеріали ІХ 

Міжнародної науково-практичної конфе-

ренції / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. 

Онуфрієвої. – Камянець-Подільський : 

Медобори-2006, 2017. –  С. 170. 

3. Стусь А. О. Фрустрація особистості в 

професійному колективі / А. О. Стусь // 

Магістерські дослідження. Тематичний 

огляд та анотації магістерських робіт за 

освітнім рівнем «магістр» 2017р. / Наукові 

здобутки студентів Інституту людини : ел. 

зб. наук. пр. студентів. – 2017. – Спе-

Стусь А.О. 

Макарчук 

Н.О. 

(науковий 

керівник) 

 

20.06.18 Посилання 1 

 

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://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-2/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 

цвипуск. – Режим доступу: 

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

rnal/article/viewFile/89/107  
26.  Психологія вхо-

дження педаго-

гів-початківців в 

освітню органі-

зацію 

 

Термін вико-

нання: вересень 

2016 р. - листо-

пад 2018 р. 

 

 

Визначено зміст понять 

«входження», «вхо-

дження в освітню орга-

нізацію» педагогів. 

Теоретично обґрунто-

вано психологічні ін-

дикатори успішності 

входження педагогів-

початківців в освітню 

організацію в умовах 

реалізації концепції 

«нова українська шко-

ла». 

Досліджено психологі-

чні особливості та чин-

ники входження педа-

гогів-початківців у 

освітню організацію. 

Розроблено й апробовано програму 

підготовки педагогів-початківців 

до успішного входження у освітню 

організацію. 

Публікації за результатами досліджень: 

1. Москальов М. В. Навчальна програма 

підготовки молодих педагогів до вхо-

дження в освітню організацію / М. В. Мо-

скальов // Гуманітарний вісник ДВНЗ 

"Переяслав - Хмельницького державного 

педагогічного університету імені Григорія 

Сковороди", 5 (36). С. 302-311. – Режим 

доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/11492/  

Москальов 

М.В. 

 

20.06.18 Посилання 1 

 

27.  Інформаційно-

психологічна 

безпека особис-

тості 

 

Термін вико-

нання:  

вересень 2016 р. 

- листопад 2018 

р. 

 

 

Здійснено теоретичну 

розвідку проблематики 

інформаційно-

психологічної безпеки 

та особливостей 

сприймання індивідом 

інформації. 

 

Проведено спільно з МОН України 

та ДНУ “Інститутом модернізації 

змісту освіти “ проведено вебінар з 

формування навичок безпечної 

поведінки дитини (31 березня 2016 

року) – Режим доступу: 

http://pedpresa.ua/150500-online-

14.html 

Проведено Всеукраїнський науко-

во-практичний вебінар “Навчимо 

дитину захищатися” (31 жовтня 

2017 року) – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?relo

ad=9&v=VEDD8kJ8lkk 

 

 

Публікації за результатами досліджень: 

1. Формування навичок безпечної поведінки 

дітей. Частина 1. Вчимо дитину захищати-

ся : метод. посібник / автори-упоряд.: 

Цюман Т.П., Нагула О.Л.; за заг. ред. Цю-

ман Т.П. - К.: Видавництво: ФОП Буря 

О.Д., 2017. - 52 с. – Режим доступу: 

https://childfund.org.ua/Uploads/Files/books

_pdf/bezpechna_povedinka_part_1.pdf 

2. http://elibrary.kubg.edu.ua/20356/1/O_Nahul

a_Posbnik_1_2017_IL.pdf 

3. Формування навичок безпечної поведінки 

дітей. Частина 2. Я вмію себе захистити : 

метод. посібник / автори-упоряд.: Цюман 

Т.П., Нагула О.Л.; за заг. ред. Цюман Т.П. 

- К.: Видавництво: ФОП Буря О.Д., 2017. - 

Цюман 

Т.П. 

 

20.06.18 Посилання 1 

 

 

http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/viewFile/89/107
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https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=VEDD8kJ8lkk
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=VEDD8kJ8lkk
https://childfund.org.ua/Uploads/Files/books_pdf/bezpechna_povedinka_part_1.pdf
https://childfund.org.ua/Uploads/Files/books_pdf/bezpechna_povedinka_part_1.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/20356/1/O_Nahula_Posbnik_1_2017_IL.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/20356/1/O_Nahula_Posbnik_1_2017_IL.pdf
http://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-2/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 

44 с. – Режим доступу: 

https://childfund.org.ua/Uploads/Files/books

_pdf/bezpechna_povedinka_part_2.pdf 

4. http://elibrary.kubg.edu.ua/20357/1/O_Nahul

a_Posibnik_2_2017_IL.pdf 

 Наукові продукти у межах навчання, засно-

ваного на дослідженнях 

1. Здійснено керівництво магістерським 

дослідження (навчально-професійним 

проектом) Компанець А. «Проблема хара-

сменту в організації» – Режим доступу: 

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

rnal/article/view/89/107 

2. Здійснено керівництво магістерським 

дослідження (навчально-професійним 

проектом) Радукан Я. «Безпека комуніка-

тивного простору особистості» – Режим 

доступу: 

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

rnal/article/view/122/176 

28.  Лідерські компе-

тенції як навички 

сучасного фахів-

ця 

 

Термін вико-

нання:  

вересень 2016 р. - 

грудень  2017 р. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЗАВЕРШЕНЕ. 

Досліджено чинники 

формування лідерських 

компетенцій особис-

тості в умовах фахово-

го навчання.  

Розроблено й апробовано програму 

дослідження психологічних особ-

ливостей формування лідерських 

компетенцій особистості майбут-

нього фахівця. 

Наукові продукти у межах навчання, заснова-

ного на дослідженнях / Публікації за резуль-

татами досліджень: 

1. Мулявка К. Ю. Лідерські компетенції як 

навички сучасного фахівця / О.П. Сергєє-

нкова, К. Ю.Мулявка // Магістерські дос-

лідження. Тематичний огляд та анотації 

магістерських робіт за освітнім рівнем 

«магістр» 2017р. / Наукові здобутки сту-

дентів Інституту людини : ел. зб. наук. пр. 

студентів. – 2017. – Спецвипуск. – С. 47. – 

Режим доступу: 

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

rnal/article/viewFile/89/107 

Мулявка К. 

Ю. 

Сергєєнко-

ва О.П. 

(науковий 

керівник) 
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29.  Психологія фор-

мування особис-

тісних стереоти-

Проаналізовано теоре-

тико-методологічні 

підходи щодо вивчення 

Розроблено та апробовано методи-

ку вивчення уявлень про стереоти-

пи у студентської молоді. 

Публікації за результатами досліджень: 

1. Ткачишина О. Р. Особливості формування 

стереотипів в умовах суспільних трансфо-

Ткачишина 

О.Р. (нау-

ковий кері-

20.06.18 Посилання 1 

 

https://childfund.org.ua/Uploads/Files/books_pdf/bezpechna_povedinka_part_2.pdf
https://childfund.org.ua/Uploads/Files/books_pdf/bezpechna_povedinka_part_2.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/20357/1/O_Nahula_Posibnik_2_2017_IL.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/20357/1/O_Nahula_Posibnik_2_2017_IL.pdf
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/89/107
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/89/107
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/122/176
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/122/176
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://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-2/naukovi-doslidzhennia.html
http://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-2/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 

пів 

 

Термін вико-

нання:  

вересень 2016 р. 

- грудень 2019 р. 

проблеми стереотипів 

та явища стереотипіза-

ції в умовах суспільних 

трансформацій. 

Визначено чинники 

формування та існу-

вання стереотипів у 

сучасному інформацій-

ному просторі. 

Проаналізовано сут-

ність та основні крите-

рії психологічної без-

пеки особистості у 

сучасному інформацій-

ному середовищі. 

Виявлено роль та місце 

стереотипів в інформа-

ційному середовищі та 

їх зв'язок з психологіч-

ною безпекою особис-

тості. 

Проаналізовано особ-

ливості інформаційно-

психологічного впливу 

на індивідуальну сві-

домість особистості. 

Результати дослідження викорис-

товуються при викладанні курсу 

“Соціальна психологія”. 

рмацій / О. Р. Ткачишина //Гуманітарний 

вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди". – Додаток 2 до Вип. 

36: Тематичний випуск «Проблеми емпі-

ричних досліджень у психології». – Ви-

пуск 13. – К.: Гнозис, 2016. – С. 114-121. 

(фахова). – Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/15577/1/O_Tkach

yshyna_PEDP_13_IL.PDF 

2. Ткачишина О. Р. Чинники формування та 

існування стереотипів у сучасному інфор-

маційному просторі // Психологія: Мат-ли 

IІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Фундамен-

тальні та прикладні дослідження: сучасні 

науково-практичні рішення та підходи» 

(10 березня 2017р.). – Баку – Ужгород – 

Дрогобич: По́світ, 2017. – C. 591-592. – 

Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/19060/1/O_Tkach

yshyna_FPD_IL.PDF 

3. Ткачишина О. Р. Психологічна безпека 

особистості та явища стереотипізації у су-

часному інформаційному середовищі / О. 

Р. Ткачишина // Психологія: реальність і 

перспективи. – Збірник наукових праць 

РДГУ. – Випуск 8. – Рівне: РДГУ, 2017. – 

С. 277- 281 (фахова). – Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/19677/1/O_Tkach

yshyna_PRP_8_IL.pdf 

4. Ткачишина О. Р. Свідомість особистості в 

період суспільних змін: характеристика 

стереотипів // Психологія свідомості: тео-

рія і практика наукових досліджень: Тези 

IІ міжнародної наук.-практ. конференції 

(21 березня 2018 р.). – Переяслав-

Хмельницький, 2018. – С. 108-112. – Ре-

вник), 

Паламарчук 

М.Є. 

 

http://elibrary.kubg.edu.ua/15577/1/O_Tkachyshyna_PEDP_13_IL.PDF
http://elibrary.kubg.edu.ua/15577/1/O_Tkachyshyna_PEDP_13_IL.PDF
http://elibrary.kubg.edu.ua/19060/1/O_Tkachyshyna_FPD_IL.PDF
http://elibrary.kubg.edu.ua/19060/1/O_Tkachyshyna_FPD_IL.PDF
http://elibrary.kubg.edu.ua/19677/1/O_Tkachyshyna_PRP_8_IL.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/19677/1/O_Tkachyshyna_PRP_8_IL.pdf


№ 
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 

жим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/23522/1/O_Tkach

yshyna_PSTPND_IL.PDF 

Наукові продукти у межах навчання, заснова-

ного на дослідженнях 

1. Паламарчук М.Є., Ткачишина О.Р. Стерео-

типи соціального сприйняття графічних 

репрезентацій користувачами соціальних 

мереж / М.Є. Паламарчук, О.Р. Ткачишина 

// Наукові здобутки студентів Інституту 

людини. – Київський університет імені 

Бориса Грінченка, №2 (6), 2016. – Режим 

доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/19257/1/M_Palam

archuk_%D0%9E_Tkachyshyna_NZSIL_2%

286%29_IL.pdf    

30.  Вплив емоційно-

го інтелекту (ЕІ) 

на креативність 

студентів 

 

Термін вико-

нання:  

вересень 2016 р. - 

листопад 2019 р. 

Обґрунтовано пробле-

ми розвитку емоційно-

го інтелекту та теоре-

тично досліджено креа-

тивність як наукову 

категорію, здійснено 

критичний аналіз існу-

ючих досліджень. 

 

Підібрано комплекс психодіагнос-

тичних методик для здійснення 

дослідження. 

Організовано науково-практичний 

семінар "Арт-практики в системі 

екопсихологічних трансформацій". 

Розроблено та презентовано  про-

граму наукового коворкінгу «я – 

психолог». 

Затверджено, впроваджено робочу програму з 

дисципліни «Психологія творчості з арт-

практиками». – Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/22441/1/V_Furman_I_

Tsybulko_I_Kaniuka_PAT_KZVPP_IL.pdf 

Розробка та впровадження авторського майс-

тер-класу з інтуїтивного малювання «Форму-

вання екопсихологічного простору засобами 

інтуїтивного малювання». – Режим доступу: 

http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-

instytutu/kafedra-zahalnoi-vikovoi-ta-

pedahohichnoi-psykholohii/podii/1714-maister-

klas-formuvannia-ekopsykholohichnoho-

prostoru-osobystosti-zasobamy-intuityvnoho-

maliuvannia.html 

Науково-практичний семінар "Арт-практики в 

системі екопсихологічних трансформацій". – 

Режим доступу: 

http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-

instytutu/kafedra-zahalnoi-vikovoi-ta-

pedahohichnoi-psykholohii/podii/1622-naukovo-

Фурман 

В.В. 
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http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-zahalnoi-vikovoi-ta-pedahohichnoi-psykholohii/podii/1622-naukovo-praktychnyi-seminar-art-praktyky-v-systemi-ekopsykholohichnykh-transformatsii.html
http://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-2/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 

praktychnyi-seminar-art-praktyky-v-systemi-

ekopsykholohichnykh-transformatsii.html 

Розроблено та презентовано програму науко-

вого коворкінгу «Я - психолог». – Режим до-

ступу: http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-

instytutu/kafedra-zahalnoi-vikovoi-ta-

pedahohichnoi-psykholohii/podii/1328-anons-

naukovoho-ko 

Розроблено та презентовано  програму науко-

вого гуртка «Психологічні арт-техніки”. – 

Режим доступу: 

http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-

instytutu/kafedra-zahalnoi-vikovoi-ta-

pedahohichnoi-psykholohii/podii/1348-

prezentatsiia-naukovoho-hurtka-psykholohichni-

art-tekhniky.html 

31.  Акмеологічні 

практики розви-

тку професійної 

самосвідомості 

особистості 

 

Термін вико-

нання:  

вересень 2016 р. 

- листопад 2019 

р. 

 

Визначено особливості 

розвитку аутопсихоло-

гічної компетентності 

психологів на етапі 

професійної підготов-

ки. 

Встановлено функції 

акмеологічних практик 

у формуванні аутопси-

хологічної компетент-

ності фахівців на етапі 

професійної підготов-

ки. 

Складено акмеологічну програму 

розвитку професійної самосвідо-

мості студентів в межах роботи 

наукового гуртка. 

Апробація акмеологічних практик 

формування професійної самосві-

домості студентів через наукову 

гурткову роботу: гурток «Психо-

логічна безпека сучасної особис-

тості: практики та технології». 

Публікації за результатами досліджень: 

1. Шевцова О. М. Розвиток аутопсихологіч-

ної компетентності майбутніх фахівців 

соціономічної сфери засобами акмеологі-

чних технологій / О. М. Шевцова // Нау-

ковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія «Психологічні науки» 

: збірник наук. праць / ред.кол. : О.Є. Бли-

нова (гол.ред.) та ін. – Вип. 2. – Т. 2. – 

Херсон : вид-во ХДУ, 2018. подано до 

друку 04.05.2018 р. 

2. Шевцова О. М. Аутопсихологічна компе-

тентність як фактор особистісно -

професійного розвитку майбутніх психо-

логів / О. М. Шевцова // Психолого- педа-

гогічні особливості розвитку особистості в 

освітньому просторі : збірник тез допові-

дей Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, 17-18 травня 2017 р., Мука-

чево / ред.кол. : Т.Д. Щербан (гол.ред.) та 

ін. – Мукачево : вид‑ во МДУ, 2017. – С. 

Шевцова 

О.М.,  

Козаченко 

І.С. 

Сімонова 

В.В. 

Шевцова 

О.М. 

(науковий 

керівник) 

20.06.18 Посилання 1 

 

http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-zahalnoi-vikovoi-ta-pedahohichnoi-psykholohii/podii/1622-naukovo-praktychnyi-seminar-art-praktyky-v-systemi-ekopsykholohichnykh-transformatsii.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-zahalnoi-vikovoi-ta-pedahohichnoi-psykholohii/podii/1622-naukovo-praktychnyi-seminar-art-praktyky-v-systemi-ekopsykholohichnykh-transformatsii.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-zahalnoi-vikovoi-ta-pedahohichnoi-psykholohii/podii/1328-anons-naukovoho-ko
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-zahalnoi-vikovoi-ta-pedahohichnoi-psykholohii/podii/1328-anons-naukovoho-ko
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-zahalnoi-vikovoi-ta-pedahohichnoi-psykholohii/podii/1328-anons-naukovoho-ko
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-zahalnoi-vikovoi-ta-pedahohichnoi-psykholohii/podii/1328-anons-naukovoho-ko
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-zahalnoi-vikovoi-ta-pedahohichnoi-psykholohii/podii/1348-prezentatsiia-naukovoho-hurtka-psykholohichni-art-tekhniky.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-zahalnoi-vikovoi-ta-pedahohichnoi-psykholohii/podii/1348-prezentatsiia-naukovoho-hurtka-psykholohichni-art-tekhniky.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-zahalnoi-vikovoi-ta-pedahohichnoi-psykholohii/podii/1348-prezentatsiia-naukovoho-hurtka-psykholohichni-art-tekhniky.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-zahalnoi-vikovoi-ta-pedahohichnoi-psykholohii/podii/1348-prezentatsiia-naukovoho-hurtka-psykholohichni-art-tekhniky.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-zahalnoi-vikovoi-ta-pedahohichnoi-psykholohii/podii/1348-prezentatsiia-naukovoho-hurtka-psykholohichni-art-tekhniky.html
http://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-2/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 

188-190. – Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/19815/1/O_Shevts

ova_Konf_17_05_2017_IL.pdf 

 

Наукові продукти у межах навчання, заснова-

ного на дослідженнях 

1. Козаченко І. С. Психологічні особливості 

соціалізації дітей молодшого та середньо-

го шкільного віку з розлучених сімей / І. 

С. Козаченко, О. М. Шевцова // Наукові 

здобутки студентів Інституту людини 

[електронне видання]. – К. : Київський ун-

т імені Бориса Грінченка, 2017. – № 1(7). – 

Режим доступу: 

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

rnal/article/view/98/126 

2. Сімонова В. В. Розвиток міжособистісних 

взаємин у молодших школярів / В. В. Сі-

монова, О. М. Шевцова // Наукові здобут-

ки студентів Інституту людини [електрон-

не видання]. – К. : Київський ун-т імені 

Бориса Грінченка, 2017. – № 1(7). – Режим 

доступу: 

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

rnal/article/view/97/124 

32.  Лояльність пра-

цівника в органі-

зації 

 

Термін вико-

нання:  

вересень 2016 р. 

- грудень 2017 р. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЗАВЕРШЕНЕ. 

Визначено основні 

фактори, що позитивно 

вмотивовують праців-

ників в сучасних умо-

вах на етапі професій-

ної адаптації. 

Досліджено чинники, 

які утруднюють адап-

тацію на робочому 

місці. 

Розроблено програму розвитку 

лояльності до організації під час 

професійної адаптації. 

 

Наукові продукти у межах навчання, заснова-

ного на дослідженнях / Публікації за резуль-

татами досліджень: 

1. Сидорова В.Г. Лояльність працівника в 

організації / В.Г.Сидорова, О.М.Шевцова 

// Наукові здобутки студентів Інституту 

людини [електронне видання]. – К. : Київ-

ський ун-т імені Бориса Грінченка, 2017. – 

№ 1(7). – Режим доступу: 

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

rnal/article/view/115/161 

Сидорова 

В.Г. 

Шевцова 

О.М. 

(науковий 

керівник) 

20.06.18 Посилання 1 

 

33.  Психолого- Виявлено актуальні Розроблено авторську методику Публікації за результатами досліджень: Вінник Н.Д. 20.06.18 Посилання 1 

http://elibrary.kubg.edu.ua/19815/1/O_Shevtsova_Konf_17_05_2017_IL.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/19815/1/O_Shevtsova_Konf_17_05_2017_IL.pdf
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http://elibrary.kubg.edu.ua/19815/1/O_Shevtsova_Konf_17_05_2017_IL.pdf
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/98/126
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/97/124
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/97/124
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/115/161
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/115/161
http://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-2/naukovi-doslidzhennia.html
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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 

педагогічний 

моніторинг осо-

бистісної зрілості  

 

Термін вико-

нання:  

вересень 2017 р. - 

травень  2018 р. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЗАВЕРШЕНЕ. 

 

особливості особистіс-

ної зрілості людини в 

сучасних умовах. 

Визначено специфіку 

структури особистісної 

зрілості людини. 

·           

 

дослідження особистісної зрілості. 1. Вінник Н. Д. Модель особистості інтелек-

туально обдарованого старшокласника. 

Педагогічний процес: теорія і практика. 

Науковий журнал. – К. : Едельвейс, 2017. 

№1 (56). – С. 45-49. 

2. Вінник Н. Д. Розвиток особистісної зріло-

сті майбутніх фахівців. Матеріали Міжна-

родної науково-практичної конференції 

«Психологія та педагогіка: необхідність 

впливу науки на розвиток практики в Ук-

раїні» 23-24 лютого 2018 р., м. Львів, Л.: 

Львівська педагогічна спільнота, 2018. – 

Ч. 1. – С. 9-12. 

 

34.  Формування 

конфліктологіч-

ної компетентно-

сті особистості 

 

Термін вико-

нання: 

січень 2018 р. - 

листопад  2019 р. 

 

 

 

Проведено аналіз пси-

хологічний особливос-

тей внутрішньоособис-

тісних конфліктів вчи-

телів. 

Здійснено теоретичне 

обґрунтування форму-

вального експерименту, 

представлено модель, 

змістові і процесуальні 

аспекти авторської 

програми активізації 

конструктивного поте-

нціалу внутрішньоосо-

бистісних конфліктів у 

професійній діяльності 

вчителя. 

Виявлено теоретичні 

основи формування 

конфліктологічної 

компетентності студен-

тів. 

Розроблено та проведено захід 

«Медіація в Україні: теоретичні і 

практичні аспекти».  

Розроблено, затверджено, впрова-

джено робочі навчальні програми з 

дисциплін «Конфліктологія», 

«Психологічні практики медіації», 

«Копінг-стратегії в роботі з органі-

заційними конфліктами». 

Розроблено та проведено майстер-

клас «Техніки медіації у врегулю-

ванні конфліктів».  

 

Публікації за результатами досліджень: 

1. Власенко І. А. Активізація конструктив-

ного потенціалу внутрішньоособистісних 

конфліктів учителів як передумова їх осо-

бистісно-професійного зростання / І. А. 

Власенко // Наука і освіта. – 2016. – № 5. – 

С. 151-157. – Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/17258 

2. Власенко І. А. Внутрішньоособистісні 

конфлікти вчителів: мотиваційний аспект / 

І. А. Власенко // Педагогічний процес: те-

орія і практика. – 2017. - № 1. – С. 95-99. – 

Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23748 

3. Власенко І. А. Формування конфліктоло-

гічної компетентності студентів в умовах 

інтеграції України в європейський освіт-

ній простір / І. А. Власенко // Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної кон-

ференції «Психолого-педагогічні особли-

вості розвитку особистості в освітньому 

просторі» (м. Мукачево, 17-18 травня 2017 

року). – Мукачево, 2017. - с.19-21. – Ре-

жим доступу:  

Власенко 

І.А. 

 

20.06.18 Посилання 1 

 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/17258
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23748
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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 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23749 

4. Власенко І. А. Внутрішньоособистісні 

конфлікти вчителів: аналіз поведінкових 

проявів / І. А. Власенко// Гуманітарні, 

природничі та точні науки як фундамент 

суспільного розвитку: Матеріали ІІІ Все-

української науково-практичної конфере-

нції «Гуманітарні, природничі та точні на-

уки як фундамент суспільного розвитку» 

(м. Харків, 26-27 січня 2017 р.). – Харків: 

НП «ЦНТ». – 2017. – С. 80-84.– Режим до-

ступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23747 

35.  Вплив рівнів 

тривожності на 

пізнавальну 

діяльність сту-

дентів 

 

Термін вико-

нання:  

вересень 2016 р. 

- червень 2018 р. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЗАВЕРШЕНЕ. 

Проаналізовано мето-

дики проведення екс-

перименту для визна-

чення впливу тривож-

ності на пізнавальну 

діяльність студентів під 

час навчання у вищому 

навчальному закладі. 

Розкрито методики проведення 

експерименту для визначення 

впливу тривожності на пізнавальну 

діяльність студентів під час нав-

чання у вищому навчальному за-

кладі. 

Публікації за результатами досліджень: 

1. Маруненко І. М.,  Сергєєнкова О. П. 

Вплив тривожності на пізнавальну діяль-

ність студентів під час навчання у ВНЗ. 

Badania podstawowe i stosowane: wyzwania 

i wyniki : Zbiór artykułów naukowych. 

Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-

Praktycznej (30.05.2017 - 31.05.2017, 

Gdańsk).  Warszawa : Sp. z o.o. «Diamond 

trading tour», 2017, str. 18-21. ISBN: 978-

83-65608-58-1. – Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/19818/ 

Маруненко 

І.М. 

 

20.06.18 Посилання 1 

 

Кафедра практичної психології 
36.  Психосемантич-

ний зміст транс-

формаційних 

процесів суспі-

льної свідомості 

в синхронії 

 

Термін вико-

нання: 

31.12.2017 р. 

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-

Лозова 

О.М. 

20.06.18 
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ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЗАВЕРШЕНЕ. 

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/  

37.  Апробація та 

верифікація 

ефективності 

"Програми піс-

лядипломної 

сертифікаційної 

підготовки фахі-

вців у галузі 

психологічного 

консультування 

та травматерапії" 

 

Термін вико-

нання: 

31.12.2017 р. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЗАВЕРШЕНЕ.  

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-

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. 

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/  

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/  

Лозова 

О.М. 

20.06.18 
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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. 

38.  Збір та аналіз 

психологічної 

літератури з 

проблеми етніч-

ної свідомості 

 

Термін вико-

нання: 

31.12.2017 р. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЗАВЕРШЕНЕ. 

Узагальнено та систе-

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. 

Розроблено теоретичну модель 

етнічної свідомості студентської 

молоді в умовах суспільних транс-

формацій. 

Публікації за результатами досліджень 

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-

Музиченко 

І.В., 

Гафіатуліна 

А.В. 

20.06.18 

 

Посилання 1 

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://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
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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_

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-

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://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
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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 

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

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: 

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
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


№ 
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://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".  

39.  Емоційна скла-

дова діяльності 

майбутніх пси-

хологів в умовах 

суспільних 

трансформацій 

 

Термін вико-

нання: 

30.11.2018 р. 

 

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 

40.  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 

41.  Дослідження 

структури вла-

стивостей само-

актуалізованої 

особистості сту-

дентів-

психологів 

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 

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.  

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/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
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 

 

Термін вико-

нання: 

30.11.2018 р. 

 

р.). 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 

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:   



№ 
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 

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/  

42.  Особливості 

оцінки та вико-

ристання невер-

бальних аспектів 

спілкування 

професійної 

комунікації 

 

Термін вико-

нання:  

06.2017 р. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЗАВЕРШЕНЕ. 

 

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: 

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 

Тохтамиш 

О.M. 

20.06.18 

 

Посилання 1 

43.  Вплив особисті-

сної складової 

професійної 

готовності пси-

холога на його 

психокорекційну 

діяльність 

 

Термін вико-

нання:  

01.09.2017 р. 

 

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 

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

ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЗАВЕРШЕНЕ. 

44.  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-

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:  

Клібайс 

Т.В., студе-

нти спеціа-

льності 

Психологія 

(Практична 

психологія) 

Овдієнко 

А.І, Шин-

карьова 

Л.В., Пла-

хотя Ю.В. 

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

rnal/article/view/116/163  

45.  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. 

– 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/  

Краєва О.А. 20.06.18 

 

Посилання 1 

46.  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 

47.  Дослідження 

емоційної скла-

дової діяльності 

майбутніх пси-

хологів  

 

Термін вико-

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 

Циганчук Т. 

В. 

20.06.18 

 

Посилання 1 

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

нання:  

30.06.2018 р. 

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: 

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

48.  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 

Старинська 

Н.В. 

 

20.06.18 

 

Посилання 1 

http://elibrary.kubg.edu.ua/23739/
http://elibrary.kubg.edu.ua/22260/
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


№ 
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 

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). 

49.  Розробка батареї 

методів діагно-

стики атрибу-

тивного стилю 

 

Термін вико-

нання: 

30.12.2017 р. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЗАВЕРШЕНЕ. 

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 - 

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  

Клібайс 

Т.В., 

студенти 

спеціально-

сті Психо-

логія 

(Практична 

психологія) 

Плахотя 

Ю.В., Су-

дарикова А. 

Є., Ляшенко 

Т.О. 

20.06.18 

 

Посилання 1 

50.  Психологічні 

особливості 

Проаналізовано психо-

логічні особливості 

Підібрано методичний інструмен-

тарій дослідження, створено про-
Публікації за результатами досліджень  
Статті у фаховому виданні: 

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://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 

комплементар-

но-кризового 

складу ідентич-

ності людини в 

період транс-

формаційних 

змін. 

 

Термін вико-

нання: 

30.11.2018 р. 

кризового складу іден-

тичності людини в 

період трансформацій-

них змін. 

граму дослідження. 

 

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 

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://elibrary.kubg.edu.ua/22832/
http://elibrary.kubg.edu.ua/23512/


№ 
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/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-

ня 2017 р. зі статтею «Криза ідентичності осіб 

підліткового віку в період трансформаційної 

невизначеності». – Режим доступу: 

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

(сертифікат). 

51.  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. 

Маланьїна 

Т.М. 

20.06.18 
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http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/1115/
http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/1115/
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тації резуль-
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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 

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

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

52.  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 
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53.  Адаптивно-

перетворювальні 

особливості 

менталітету 

українців 

 

Термін вико-

нання:  

30.09. 2019 р. 

Створена теоретична 

модель дослідження. 

Виділено лексичні особливості 

особливостей суб’єктів з позитив-

ним та негативним атрибутивними 

стилями; особливості сприймання 

перфекціонізму, чинники розвитку 

професійної автономності особис-

тості. 

Публікації за результатами досліджень  
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. : 

Клібайс 

Т.В., Грубі 

Т.В. 

20.06.18 
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ні) досліджен-

ня 

На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

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». 

 

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

