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Завдання

Проведено дослідження механізмів психологічного
захисту в структурі емоційного інтелекту.
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майбутніх
психологів.
Публікації.
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сертифікату з психології в підготовці практичого
психолога в Україні” до збірника конференції 13th
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Ріджент
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прийом запам’ятовування інформації студентами”.
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праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН
України «Актуальні проблеми психології» том VІ.
«Психологія обдарованості». Випуск 15.
Досліджено рівні перфекціонізму особистості.
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Діагностика перфекціонізму та трудоголізму
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сучасної психології: перспективні та пріоритетні
напрями наукових досліджень молодих науковців,
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Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : ПП
«Медобори-2006», 2018. – С. 37-40.
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«Психологія
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психології (Славське, 29 січня – 01 лютого 2019)
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Участь у ІV Міжнародній науково-практичній
конференції «Актуальні проблеми психології
особистості на європейському просторі» ( 15
лютого 2019 року, м. Кам’янець-Подільський)
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