
Затверджено на засіданні Вченої ради Інституту людини  

(протокол № 10 від 19 червня 2019р.) 

 

Звіт про результати реалізації наукових досліджень  

кафедри практичної психології в межах наукової теми Інституту людини  

«Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України» 

 

№ 

Етап/ 

Назва дослі-

дження 

Результати реалізованих досліджень (етапів дослідження) 

Викона-

вець (ці) 

Дата пре-

зентації 

результа-

тів дослі-

дження (у 

т.ч. про-

міжних) 

на Вченій 

раді ін-

ституту / 

факульте-

ту (мі-

сяць, рік) 

Посилання 

на сайт 

кафедри, 

інституту/ 

факульте-

ту Універ-

ситету, де 

оприлюд-

нено ре-

зультати 

(у т.ч. 

проміжні) 

дослі-

дження 

На теоретичному 

рівні 
На практичному рівні Наукові продукти 

1.  Емпіричне 

дослідження 

особливостей 

етнічної свідо-

мості. 

Визначено особли-

вості структурних 

компонентів етнічної 

свідомості. 

 Лозова О.М. Психосемантика страху в 

читацькій рецепції текстів жанру «хор-

рор» // Rocznik Naukowy. –

 AWFiS: Gdańsk. Фрагмент колективної 

монографії. Матеріал перебуває в перек-

ладі. 

 

Тези:  

Шинкарьова Л. В., Литвиненко О. 

О. Етнопсихологічні особливості 

сприймання казкових історій дітьми мо-

лодшого шкільного віку / 

Л. В. Шинкарьова, О. О. Литвиненко 

// Навчання, виховання та розвиток у кон-

тексті життєвих перспектив особистості : 

Збірник матеріалів Всеукраїнської науко-

Лозова 

О.М., Лит-

виненко 

О.О., Му-

зиченко 

І.В., 

19.06.19 Посилання 

1 
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ту (мі-

сяць, рік) 

Посилання 

на сайт 

кафедри, 

інституту/ 

факульте-

ту Універ-

ситету, де 

оприлюд-

нено ре-

зультати 

(у т.ч. 

проміжні) 

дослі-

дження 

На теоретичному 

рівні 
На практичному рівні Наукові продукти 

во- ґпрактичної інтернет-конференції з 

міжнародною участю (м.Бердянськ, 

Україна, 25 квітня 2019 року) / За заг. ред. 

О.В. Горецької. – Бердянськ: БДПУ, 2019. 

– С. 169–174. 

2.  Збір та аналіз 

психологічної 

літератури з 

проблеми пси-

хологічних 

особливостей 

комплементар-

ного складу 

ідентичності. 

Термін вико-

нання: 

30.06.2019 р. 

 

Теоретично визначе-

но психологічні 

особливості компле-

ментарного складу 

ідентичності. 

надано пакет практично-

орієнтованої допомоги психо-

логам у вигляді програми та 

самого тренінгу «Подолання 

кризи ідентичності підлітків» 7-

8 класів (13-14 років). 

Публікації за результатами досліджень 

Стаття:  Краєва О.А., Романенко Н.В. 

«Психологічні особливості стану профе-

сійної ідентичності медичних працівників 

під час трансформаційних змін суспільст-

ва»  / фаховий  збірник Лабораторії теорії 

та методології психології Інституту пси-

хології імені Г.С. Костюка 

Інші публікації: 

Подано статтю до друку в е-

збірнику Гуманний розум [збірник науко-

вих праць за матеріалами круглого столу 

«_________» (__ травня 2019 р.)] за темою 

«Основні теоретичні підходи вивчення 

ідентичності як міждисциплінарної про-

блеми сучасної науки». 

Популяризація наукового дослі-

дження з проблеми кризи ідентичності в 

підлітковому віці під час зустрічі з прак-

тичними психологами закладів загальної 

середньої освіти Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації на 

Краєва 

О.А.. 

19.06.19 

 

Посилання 

1 
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На практичному рівні Наукові продукти 

базі СШ № 43 «Грааль» (09.04.2019): 

1. презентація монографії «Подолання 

кризи ідентичності підлітків»;  

3.   Соціально-

психологічні 

корелляти та 

детермінанти 

суб'єктивного 

благополуччя 

студентів. 

Термін вико-

нання: 

01.12.2019р. 

Виокремлено соціаль-
но-психологічні детер-
мінанти суб’єктивного 
благополуччя 

Проведено дослідження Публікації за результатами досліджень 

Готується стаття з орієнтовною назвою 

"Психологічна розумність та суб'єк-

тивне благополуччя студентів-

психологів". 

Маланьїна 

Т.М. 

19.06.19 

 

Посилання 

1 

4.  Емпіричне 

дослідження 

специфіки ада-

птивно-

перетворюва-

льних особли-

востей 

українців.  

Термін вико-

нання: 

30.06.2019р. 

Проаналізовані по-

няття: самоактуалі-

зація, атрибутивний 

стиль, оптимізм, пе-

симізм. 

Проведене дослідження складо-

вих самоактуалізації та атрибу-

тивного стилю українських 

студентів, використано Т-

критерій Стьюдента з метою 

порівняння даних студентів 1 

курсу та 5 курсу. Виявлені зна-

чущі відмінності між студента-

ми спеціальності Психологія 1 

курсу та 5 курсу за складовими 

само актуалізації та атрибутив-

ного стилю. 

Публікації за результатами досліджень 

готується стаття до збірника Веб оф 

Сайенс. 

 

Клібайс 

Т.В., 

Старинсь-

ка Н.В. 

19.06.19 

 

Посилання 

1 

5.  Визначення 

корелятів адап-

Проаналізовані по-

няття: віктимність, 

Проведене дослідження копінг-

стратегій, виявлено найбільш 
Публікації за результатами досліджень 

Прийнята до друку стаття «Особливості 

Клібайс 

Т.В., 

19.06.19 

 

Посилання 

1 
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зультати 

(у т.ч. 

проміжні) 

дослі-

дження 

На теоретичному 

рівні 
На практичному рівні Наукові продукти 

тивно-

перетво-

рювальних 

стильових 

особливостей 

Термін вико-

нання: 

 01.09.2020 р. 

віктимна поведінка, 

копінг-стратегії, 

перфекціонізм.  

ефективні копінг-стратегії та 

копінг-стратегії, якими відріз-

няються жінки з віктимною 

поведінкою від жінок, які не 

зазнавали насилля.. 

копінг-стратегій жінок з віктимної поведі-

нкою» // Педагогічний процес: теорія та 

практика №2. – 2019 (індекс Коперникус, 

фаховий). 

Грубі Т.В. Дослідження залежностей у 

спортсменів різного рівня спортивної 

майстерності /Т.В.Грубі, М.С.Греченко 

// Сучасний вимір та стратегії розвитку 

особистісно-професійної компетентності 

педагога: матеріали Всеукраїнської науко-

во-практичної конференції / За заг. ред. 

Ю. О. Нікітін, С. М. Грицай, А. В. Воз-

нюк, С. В. Драновська, О. М. Кириченко 

(м. Київ, 15 березня 2019 року). Суми: 

НВВ КЗ СОІППО, 2019. – С. 57-59. 

Грубі Т.В. Взаємозв’язок синдрому «про-

фесійного вигорання» та перфекціонізму у 

педагогічних працівників / Т.В.Грубі, Хи-

жняк Д.В.// Сучасний вимір та стратегії 

розвитку особистісно-професійної компе-

тентності педагога: матеріали Всеукраїн-

ської науково-практичної конференції / За 

заг. ред. Ю. О. Нікітін, С. М. Грицай, А. В. 

Вознюк, С. В. Драновська, О. М. Кириче-

нко (м. Київ, 15 березня 2019 року). Суми: 

НВВ КЗ СОІППО, 2019. – С. 242-244. 

Грубі Т.В. 

6.  Оптимізація Проаналізовано пси- Розроблено програму розвитку Публікації за результатами досліджень Старинська 19.06.19 Посилання 
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Посилання 

на сайт 

кафедри, 
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факульте-

ту Універ-

ситету, де 

оприлюд-

нено ре-

зультати 

(у т.ч. 

проміжні) 

дослі-

дження 

На теоретичному 

рівні 
На практичному рівні Наукові продукти 

самоактуаліза-

ції студентів-

психологів у 

процесі на-

вчально-

професійної 

діяльності  

Термін вико-

нання: 

30.06.2021 р. 

хологічну літературу 

з проблеми психоло-

го-педагогічного 

супроводу. 

властивостей самоактуалізова-

ної особистості студентів 

Подано статтю «Програма розвитку само-

актуалізації студентів» до публікації 

у збірнику наукових праць «Теорія і прак-

тика сучасної психології» № 2/2019. 

Н.В.  1 

7.  Дослідження 

онтогенезу та 

дизонтогенезу 

особистісного 

становлення в 

період транс-

формаційних 

змін 

Термін вико-

нання: 

01.12.2021 

Проаналізовано осо-

бливості особистіс-

ного становлення 

слабочуючих дітей. 

Підібрано діагностичний ін-

струментарій дослідження. 
Публікації за результатами досліджень 

 1. Литвиненко О. О. Психологічний су-

провід та підтримка слабочуючих студен-

тів як запорука їх особистісного станов-

лення / О. О. Литвиненко // Педагогічна 

освіта: теорія і практика. Психологія. Пе-

дагогіка. – № 28. – К., 2018. – С. 175-181. 

2. Литвиненко О. О. Особистісні чинники 

формування навичок довгострокового 

планування у підлітків – подано у друк 

до збірника наукових праць Інституту 

психології імені Г. С. Костюка НАПН 

України – Актуальні проблеми психології. 

Т. VI. Психологія обдарованості. 

Литвинен-

ко О.О. 

19.06.19 

 

Посилання 

1 

8.  Професійні 

компетенції 

психолога-

Визначені професійні 

компетенції психоло-

га-практика. 

Апробація програми підготовки 

практичного психолога в Укра-

їні відповідно до вимог  Євро-

Лозова О.М. Професійні компетенції пси-

холога-практика у кризовому суспільстві 

// Особистість у кризових умовах та кри-

Лозова 

О.М. 

19.06.19 

 

Посилання 

1 

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


№ 

Етап/ 

Назва дослі-

дження 

Результати реалізованих досліджень (етапів дослідження) 

Викона-

вець (ці) 

Дата пре-

зентації 

результа-

тів дослі-

дження (у 

т.ч. про-

міжних) 

на Вченій 

раді ін-

ституту / 
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факульте-

ту Універ-

ситету, де 

оприлюд-

нено ре-

зультати 

(у т.ч. 

проміжні) 

дослі-

дження 

На теоретичному 

рівні 
На практичному рівні Наукові продукти 

практика у 

кризовому сус-

пільстві. 

пейською сертифікації.. тичних ситуаціях життя: матеріа-

ли VМіжнародної науково-практичної 

конференції (28 лютого – 1 березня 2019 

року, м. Суми). – Суми : СумДПУ імені 

А.С. Макаренка, 2019. – С.60-62. 

Лозова О.М. Реализация требований Ев-

ропейского сертификата по психологии в 

подготовке практического психолога в 

Украине // Society. Integration. Education. 

International Scientific Conference. May 

24th-25th, 2019, Rezekne Academy of 

Technologies, Rezekne, Latvia. (Web of 

Science). 

Лозова О.М., Паламарчук М.Є. Абревіація 

як мнемотехнічний прийом за-

пам’ятовування інформації студентами // 

Збірник наукових праць Інституту психо-

логії імені Г.С. Костюка НАПН України 

«Актуальні проблеми психології» том VІ. 

«Психологія обдарованості». Випуск 15. 

(фахове видання). 

 


