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МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (НАУКОВОЇ ТЕМИ) 

  
Назва дослідження (наукової теми): «Соціально-психологічні практики розвитку людських ресурсів         
в суспільних інституціях» 

Здобутки Проблеми Завдання/Шляхи вирішення 

Наукові теми, внесені до плану наукової теми кафедри (інституту) 

Кутішенко Валентина  
Петрівна 

Гармонізація міжособистісних  
відносин в умовах кризового    
суспільства 

 

Було рекомендовано висвітлити   
результати дослідження у   
наукометричних виданнях та   
продовжено до 30.11.18 

Презентовано на конференціях 

1. Науковий семінар I Аксіогенез особистості і розвиток         
обдарованості: теоретичні та прикладні аспекти, 26 квітня       
2018р., м. Київ, Інститут психологї імені Г.С.Костюка НАПН        
України, лабораторія психології обдарованості. Тема виступу:      
Духовні цінності як психологічна основа побудови      
гармонійних міжособистісних стосунків (програма семінару). 

2.  ІІІ Всеукраїнська науково- 

практичній конференція «Психологічні координати розвитку     
особистості: реалії та перспективи», 17 травня 2018 року на         
базі Полтавського національного педагогічного університету     
імені В.Г. Короленка. Тема виступу: Стратегії продуктивної       
міжособистісної взаємодії в освітньому просторі. (сертифікат      
учасника) 



3. III Науково-практична конференція з міжнародною участю       
«Методи і технології загальної і соціальної психології і        
психотерапії в умовах сучасного суспільства»,18-19 травня      
2018 р., м. Київ, НПУ імені М.П.Драгоманова. Тема виступу:         
Цинізм як моральна дезорієнтація особистості (сертифікат      
учасника). 

Публікації 

1. Кутішенко В.П. Цинізм як моральна дезорієнтація       
особистості / В.П. Кутішенко// Методи і технології загальної і         
соціальної психології і психотерапії в умовах сучасного       
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  

2. Кутішенко В.П. Психологічні особливості індивідуальної      
релігійості майбутніх психологів / В. П. Кутішенко, С. О.         
Ставицька // Педагогічний процес: теорія і практика. Серія:        
Психологія: зб. наук. пр. / засн.: Київський університет імені         
Бориса Грінченка, Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. –        
К.: «Видавниче підприємство «Едельвейс», 2018 –      
(наукометричне видання ) у друці, оплачено, виходить у        
цьому році. 

3. Кутішенко В.П., Брацкова Л.В. Особливості оцінки жінками        
власного розлучення та досвіду вирішення його негативних       
наслідків – Науковий вісник Херсонського державного      
університету. Серія «Психологічні науки» », № 4/2018 



Цюман Тетяна Петрівна 

Інформаційно-психологічна 
безпека особистості 

 

Було рекомендовано провести   
констатувальний експеримент,  
зробити кількісно-якісний аналіз   
та висвітлити результати   
дослідження у наукометричних   
виданнях. продовжено до 30.11.19 

Публікації за результатами досліджень: 

1. Цюман Т. П., Бойчук Н. І. Кодекс безпечного 
освітнього середовища: метод. посіб. / за заг. ред. Цюман Т. 
П.- К.: 2018 - 56 с. посилання: 
https://childfund.org.ua/Uploads/Files/books_pdf/KBOS_book.pdf 

2. Цюман Т. Формування навичок безпечної поведінки у       
дітей: прикладні аспекти // Психологічні виміри розвитку       
сучасної освіти України в умовах євроінтеграції, 19-20 жовтня        
2018 р,:. Матеріали Міжнародної науково-практичної     
конференції. - Тернопіль, ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2018. -        
С.76-78 

3. Цюман Т. “Кодекс безпечного освітнього середовища      
як соціально-психологічна технологія” / Міжнародна     
науково-практична конференція “Цькування у шкільних     
колективах (булінг): політики і практики запобігання та       
подолання”, 26 жовтня 2018 р. - виступ під час сесії          
конфереції 

Васильєв Олексій  
Олександрович 

Саморегуляція як фактор   
професіоналізації особистості 

Було рекомендовано узагальнити   
отримані результати та висвітлити    
у наукометричних виданнях   
продовжено до 30.11.18 

Завдання: Узагальнення результатів емпіричного    
дослідження щодо формування умінь саморегуляції студентів      
в процесі навчальної діяльності  

Результати: 

Підготовлено до публікації статтю “Динаміка психічних      
станів студентів в процесі навчальної діяльності” 

https://childfund.org.ua/Uploads/Files/books_pdf/KBOS_book.pdf


Ткачишина Оксана  
Романівна 

Психологія формування  
особистісних стереотипів 

було рекомендовано висвітлити   
результати дослідження у   
наукометричних виданнях 

продовжено до 30.11.19 

Завдання: Узагальнення результатів емпіричного    
дослідження уявлень студентської молоді про стереотипи. 

Результати: 

1) IІ міжнародна наук.-практ. конференція (21 березня 2018 
р.). – місто  Переяслав-Хмельницький. Тези: Ткачишина О.Р. 
Свідомість особистості в період суспільних змін: 
характеристика стереотипів // Психологія свідомості: теорія і 
практика наукових досліджень: Тези IІ міжнародної 
наук.-практ. конференції (21 березня 2018 р.). – 
Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 108-112. 

2) Публікації: Ткачишина О.Р. Вивчення уявлень про 
стереотипи у студентів-психологів/ О.Р.Ткачишина// Теорія і 
практика сучасної психології. - Збірник наукових праць. - №3. 
- Запоріжжя, 2018. - С. 146-150 (наукометричне та фахове 
видання).  

Фурман Вікторія Вікторівна 

Вплив емоційного інтелекту (ЕІ)    
на креативність студентів 

 

Висвітлити результати  
дослідження у наукометричних   
виданнях 

Дослідження продовжено до   
30.11.19 

 

Фурман В.В. Розвиток емоційного інтелекту в професійному       
становленні студента. Науковий вісник Херсонського     
державного університету. Серія «Психологічні науки» :      
збірник наук. праць / ред.кол. : О.Є. Блинова (гол.ред.) та ін. –            
Вип. 4. – Херсон : вид‑во ХДУ, 2018. – С. 155-160.           
(наукометричне та фахове видання) 

Фурман В.В. Роль емоційного інтелекту у професійному       
становленні студента. Матеріали міжнародної наукової     
конференції «Дев’яті Сіверянські соціально-психологічні    
читання”.  Чернігів, 30.11.18.(тези) 



Шевцова Олена Михайлівна 

Акмеологічні практики розвитку   
професійної самосвідомості  
особистості 

Рекомендовано висвітлити  
результати дослідження у   
наукометричних виданнях 

Дослідження продовжено до   
30.11.19 

Публікації: 

Шевцова О. М. Розвиток аутопсихологічної компетентності      
майбутніх фахівців соціономічної сфери засобами     
акмеологічних технологій // Науковий вісник Херсонського      
державного університету. Серія «Психологічні науки» :      
збірник наук. праць / ред.кол. : О.Є. Блинова (гол.ред.) та ін. –            
Вип. 2. – Т. 2. – Херсон : вид‑во ХДУ, 2018. – С. 114-119.              
(наукометричне та фахове видання) 

Власенко Інна Анатоліївна 

Формування конфліктологічної  
компетентності особистості 

Висвітлити результати  
дослідження у наукометричних   
виданнях 

Дослідження продовжено до   
30.11.20 

Публікації:  

Власенко І. А., Олійник М. С. Формування медіаграмотності        
студентів: практичний аспект / І. А. Власенко, М. С. Олійник          
// Теорія і практика сучасної психології. – 2018. – № 2. – С.             
115-118. (наукометричне та фахове видання). 

Власенко І. А. Оволодіння практичними навичками у сфері        
медіації в умовах закладу вищої освіти / І. А. Власенко //           
Педагогічний процес: теорія і практика. - 2018.- № 2  

Індивідуальні наукові теми співробітників (роботу над якими розпочато з червня 2018 р.) 

Сорокіна Олена Анатоліївна 

Психологічний супровід  
професійного саморозвитку  
фахівців соціономічної сфери 

Тема нова Сорокіна О. А., Скуріхіна А.М. Сучасні підходи до розвитку         
готовності молодих вчителів до інноваційної діяльності:      
теоретичний та прикладні аспекти // Науковий вісник       
Херсонського державного університету. Серія «Психологічні     
науки» : збірник наук. праць / ред.кол. : О.Є. Блинова          
(гол.ред.) та ін. – Вип. 3. – Т. 2. – Херсон : вид‑во ХДУ, 2018.               
– С. 96-101. (наукометричне та фахове видання) 



http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24770/1/Sorokina_KZVPP.pd
f 

Рекомендовано розглянути доцільність приєднання до теми      
“Акмеологічні практики розвитку професійної самосвідомості     
особистості” 

Столярчук Олеся  
Анатоліївна 

Коханова Олена Петрівна 

Розкриття та збагачення   
особистісного потенціалу  
майбутніх фахівців 

Тема нова Публікації за результатами досліджень: 

Столярчук О.А. Рефлексивно- проектувальне навчання як      
засіб оптимізації становлення особистості майбутнього     
фахівця. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2018.       
№3 (70). С. 21–26.  (наукометричне та фахове видання)  

Столярчук О. А. Гармонізація становлення особистості      
майбутнього фахівця: прикладний аспект. Науковий вісник      
Херсонського державного університету. Серія «Психологічні     
науки» : зб. наук. пр. Вип. 4. Херсон : Видавничий дім           
«Гельветика», 2018. С.134–139. (наукометричне та фахове      
видання) 

Столярчук О.А. Рефлексивно- проектувальне навчання у      
контексті викладання психологічних дисциплін. Сучасні     
педагогіка та психологія : перспективні та пріоритетні       
напрями наукових досліджень : матеріали Міжнарод.      
наук.-практ. конф. Київ, 13-14 липня 2018 р. Київ : ГО          
«Київська наукова організація педагогіки та психології», 2018.       
С. 104–106. (тези) 

Коханова О. Бузніковата О. Психологія захоплень сучасних       
підлітків. Теорія і практика сучасної психології. 2018. № 3. С.          
198-201 (наукометричне та фахове видання) 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24770/1/Sorokina_KZVPP.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24770/1/Sorokina_KZVPP.pdf


http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24226/1/O_Kokhanova_O_Bu
znikovata_TPSP_IL_3.pdf  

Коханова О.П. Уявлення сучасних студентів про майбутню       
професію. Науковий вісник Херсонського державного     
університету. Серія «Психологічні науки» : зб. наук. пр. Вип.         
5. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. (подано до         
друку 01.11.2018). (наукометричне та фахове видання) 

Вінник Наталія Дмитрівна 

Розвиток духовної культури   
студентів-майбутніх педагогів 

Тема нова Здійснити констатувальний експеримент, кількісно-якісний    
аналіз, результати висвітлити у наукометричних виданнях 

Термін виконання теми продовжено до 11.2021 року 

Канюка Інна Олександрівна 

Психологія творчості  
студентської молоді в умовах    
професійного зростання 

Тема нова Сергєєнкова О.П., Канюка І.О., Бондарчук Т.С. До питання         
самоменеджменту учнівської молоді. Науковий вісник     
Херсонського державного університету. Серія «Психологічні     
науки» : збірник наук. праць / ред.кол. : О.Є. Блинова          
(гол.ред.) та ін. – Вип. 4. – Херсон : вид‑во ХДУ, 2018. – С.              
123-129. (наукометричне та фахове видання) 

Канюка І.О., Сердюк Л.С. “Language Coach” - інструмент        
формування та розвитку крос-культурної компетентності.     
OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN     
UNIVERSITY, - № 2 (5), 2018; ISSN 2414-0325        
(наукометричне електронне наукове видання) - етап      
рецензування (надійшло в ред. 15.11.2018) 

Термін виконання теми продовжено до 11.2021 року 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24226/1/O_Kokhanova_O_Buznikovata_TPSP_IL_3.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24226/1/O_Kokhanova_O_Buznikovata_TPSP_IL_3.pdf
http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/index#.W8g2wWj7SUk
http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/index#.W8g2wWj7SUk


Рева Олена Миколаївна 

Соціально-психологічні 
чинники здоров’я студентської   
молоді 

Тема нова Рекомендовано здійснити теоретичний аналіз проблеми. 

Термін виконання теми продовжено до 11.2021 року 

Подшивайлова Лідія Іванівна 

Сергєєнкова Оксана  
Павлівна 

Полішук Валерій  
Миколайович 

Психологічний портрет  
майбутніх фахівців 

Тема нова Рекомендовано здійснити теоретичний аналіз проблеми 

Термін виконання теми продовжено до 11.2021 року 

  
 


