
НАЗВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В МЕЖАХ НАУКОВОЇ ТЕМИ ІНСТИТУТУ ЛЮДИНИ  

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПРАКТИК 

(КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ, ВІКОВОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ) 

Наукова тема “Соціально-психологічні практики розвитку людських ресурсів в 

суспільних інституціях” 

 
Завдання 1: «Обґрунтувати сутність становлення особистості в сучасній Україні» 
Назва дослідження 1. Дослідження  психологічних особливостей професійного становлення майбутніх  психологів, юристів і 

вчителів 

Виконавці:Столярчук Олеся Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної 

психології 

Актуальність: необхідність інтеграції численних різнорідних досліджень сучасних особливостей становлення фахівця, поєднання 

психологічних та педагогічних аспектів цієї проблеми; розробка цілісної системи психологічного забезпечення професіогенезу 

особистості на етапі її фахової підготовки.  

Мета і завдання: 

Мета - дослідити психологічні особливості професійного становлення майбутніх фахівців соціономічної сфери. 

Завдання :  

1) виявити актуальні мотиви вибору професії, навчально-професійної діяльності  та професійні цінності студентів, 

2) дослідити особливості формування професійної Я-концепції (фахового образу «Я», професійної самооцінки) майбутніх 

фахівців, 

3) встановити домінуючі рівні та типи професійного становлення студентів, 

4) виявити дієві чинники становлення особистості майбутнього фахівця на етапі фахового навчання, 

5) диференціювати психологічні особливості професійного становлення майбутніх юристів, психологів і педагогів. 

Дизайн дослідження: комплексне.  

Методи дослідження:Аналіз, синтез, узагальнення, моделювання, констатувальний експеримент, анкетування, тестування, 

 кількісний та якісний аналіз даних 

Процес формування вибірки: емпіричне дослідження студентів 1-6 курсів трьох спеціальностей  (майбутніх учителів, 

психологів та юристів). 



Географія дослідження: Україна Тривалість дослідження: 2 роки (2015-2017 рр.) 

Очікувані результати: 

 Короткострокова перспектива:  

1. Проаналізовано сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідження з проблеми професійного становлення особистості. 

2. Розроблено теоретичну модель становлення особистості фахівця на етапі професійного навчання. 

3. Розроблено й апробовано програму емпіричного дослідження становлення особистості фахівця на етапі професійного 

навчання. 

4. Результати дослідження висвітлено у 5 статтях, опублікованих у фахових виданнях, 1 статті у наукометричному виданні 

(IndexCopernicus), 6 тезах міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій, у звіті з наукової роботи кафедри загальної, 

вікової та педагогічної  психології за рік. 

 Довгострокова перспектива: 

5. Розроблення й апробація програми оптимізації становлення особистості фахівця на етапі професійного навчання.  

o Міжнародний рівень + 

o Всеукраїнський рівень + 

o Міський рівень 

o Університетський рівень +    

План проведення дослідження  

№ Захід \ 

етап 

Методи \ 

способи 

Очікувані результати Необхідні 

ресурси 

Дата 

виконан

ня 

Відповідальний 

Кількісний 

індикатор 

Якісний 

індикатор 
Назва дослідження 1.1. Психологія становлення особистості фахівця  

Мета: дослідити психологічні особливості професійного становлення майбутніх фахівців соціономічної сфери 

1.1 Дослідження 

 психологічних 

особливостей 

професійного 

становлення 

майбутніх 

 психологів, 

юристів і вчителів 

Аналіз, синтез, 

узагальнення, 

моделювання, 

констатувальний 

експеримент, 

анкетування, 

тестування, 

 кількісний та 

якісний аналіз даних 

Кількість 

опрацьованих 

джерел – 112.  

5 статей, 6 тез у 

матеріалах 

конференцій 

Розроблено й 

апробовано 

програму 

дослідження 

психологічних 

особливостей 

становлення 

особистості на етапі 

фахового навчання  

Наукові та 

науково-

методичні 

джерела, 

експериментальна 

вибірка, 

комп’ютерна 

програма обробки 

даних «SPSS» 

До червня 

2017 р. 

Столярчук О.А.  

  



Назва дослідження 1.2Дослідження механізмів особистісної саморегуляції в нормі та при порушеннях психічного розвитку 

Виконавці: Макарчук Н.О. 

Актуальність: нагальна потреба сучасного суспільства у фахівцях здатних до надання психологічної допомоги в складних життєвих ситуаціях, 

подолання та упередження сегрегаційних та дискримінаційних процесів у розбудові та самоствердженні чеснот громадянського суспільства, 

розширення меж соціальної інтеграції, що зумовлені зростанням статистичних показників кількості осіб з порушеннями ментального розвитку та/або 

порушеннями психічного розвитку (внаслідок соціальних та кроскультурних трансформацій в Україні), а також нагальна потреба в створенні 

прикладного інструментарію формування особистісної саморегуляції в умовах соціальних трансформацій та військового конфлікту. 

Мета і завдання: 
Мета: дослідити механізми особистісної саморегуляції  

Завдання: обґрунтувати механізми особистісної саморегуляції в нормі та при порушеннях психічного розвитку; визначити методологію особистісної 

саморегуляції в нормі та при порушеннях психічного розвитку; розробити поліфункціональну модель особистісної саморегуляції; 

Дизайн дослідження:дескриптивне 

Метод (и) дослідження:аналіз, синтез, узагальнення, констатувальний експеримент, кількісний та якісний аналіз даних 

Процес формування вибірки (якщо передбачається) 

Географія дослідження:особи підліткового та юнацького віку (з нормою та порушеннями психічного розвитку) 

Тривалість дослідження: 2017 р.  

Очікувані результати: 

 Короткострокова перспектива:  

1. Визначено методологію дослідження проблеми особистісної саморегуляції в нормі та при порушеннях психічного розвитку; 

2. Розроблено поліфункціональну модель особистісної саморегуляції; 

3. Результати дослідження висвітлено у 2 фахових статтях, 1 тезах Всеукраїнської конференції, у звіті з наукової роботи кафедри загальної, вікової 

та педагогічної психології за рік. 

 Довгострокова перспектива: 

Розроблена поліфункціональна модель особистісної саморегуляції презентована у науковій статті у міжнародному наукометричному виданні, що 

проіндексовано у міжнародних наукометричних базах: IndexCopernicus;CEJSH 

(THECENTRALEUROPEANJOURNALOFSOCIALSCIENCESANDHUMANITIES) (партнера ІСМ, що представляє Польську Академію 

Наук);GoogleScholar; ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) Research Bible;OAJI. 

4. Результати дослідження увійшли до рукопису частини колективної монографії в межах наукової теми. 

o Міжнародний рівень + 

o Всеукраїнський рівень  

o Міський рівень 

o Університетський рівень   

 



План проведення дослідження  

№ Захід\ 

етап 

Методи\ 

способи 

Очікувані результати Необхідні 

ресурси 

Дата 

виконан

ня 

Відповідальний 

Кількісний 

індикатор 

Якісний 

індикатор 
Назва дослідження 1.2: Психологія особистісної саморегуляції в умовах соціокультурних  трансформацій 

Мета: дослідити механізми особистісної саморегуляції 

1.2.  Дослідження 

механізмів 

особистісної 

саморегуляції в 

нормі та при 

порушеннях 

психічного 

розвитку 

Аналіз, синтез, 

узагальнення, 

констатувальний 

експеримент, 

кількісний та 

якісний аналіз даних 

Кількість 

опрацьованих 

джерел – 89. 

2 статті у фахових 

виданнях, 2 тези у 

матеріалах  

конференцій 

Здійснено 

порівняльний аналіз 

механізмів 

особистісної 

саморегуляції в 

нормі та при 

порушеннях 

психічного розвитку 

Експериментальна 

вибірка, 

комп’ютерна 

програма обробки 

До травня 

2017 р. 

Макарчук Н.О. 

 

Назва дослідження 1.3Психологія входження педагогів-початківців в освітню організацію 

Виконавці:Москальов М.В. 

Актуальність:В умовах соціально-політичних та економічних трансформацій в українському суспільстві висуваються нові вимоги до сучасних 

фахівців у різних галузях народного господарства. Особливо це стосується такої важливої сфери як освітянська. Основною ланкою діяльності у 

освітянській сфері є педагоги, які своєю відданою працею у такий складний для країни час допомагають розвитку дітей та підлітків. 

Мета і завдання: 
Мета:дослідити психологічні особливості входження молодих педагогів у освітню організацію 

Завдання: висвітлити основні теоретичні складові проблеми; розкрити психологічні особливості та специфіку входження молодих 

педагогів в освітню організацію; виявити психологічну готовність до виконання функціональних обов’язків;  

Дизайн дослідження:дескриптивне 

Метод (и) дослідження:аналіз, синтез, узагальнення, констатувальний експеримент, кількісний та якісний аналіз даних 

Процес формування вибірки (якщо передбачається) 

Географія дослідження: м. Київ 

Тривалість дослідження:2017 

Очікувані результати: 
Короткострокова перспектива: визначено особистісні чинники успішності входження молодих педагогів у освітню організацію; досліджено 

психологічні чинники входження молодих педагогів у освітню організацію 



Довгострокова перспектива: розроблено комплекс практичних вправ щодо надання психологічного супроводу молодим педагогам при входженні в 

освітню організацію.  

o Міжнародний рівень  + науковафахова стаття або стаття міжнародного наукометричного видання, що проіндексовано у міжнародних 

наукометричних базах: IndexCopernicus;CEJSH (THECENTRALEUROPEANJOURNALOFSOCIALSCIENCESANDHUMANITIES) (партнера ІСМ, що 

представляє Польську Академію Наук);GoogleScholar; ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) Research 

Bible;OAJI. 

o Всеукраїнський рівень + (2фахових статтіза результатами досліджень) 

o Міський рівень  

o Університетський рівень + (оприлюднення результатів дослідження на засіданні кафедри загальної, вікової та педагогічної психології) 

 

План проведення дослідження  

№ Захід\ 

етап 

Методи\ 

способи 

Очікувані результати Необхідні 

ресурси 

Дата 

виконан

ня 

Відповідальний 

Назва дослідження 1.3. Психологія входження педагогів-початківців в освітню організацію  

Мета: дослідити психологічні особливості входження молодих педагогів у освітню організацію 

1.3 Дослідження 

психологічних 

чинників 

входження молодих 

педагогів у освітню 

організацію 

 

 

 

Анкетування, 

тестування, 

 кількісний та 

якісний аналіз даних 

Кількість 

опрацьованих 

джерел – 146. 

 2 статті, 7 тез у 

матеріалах 

конференцій, 3 

виступи на 

конференціях  

Визначено 

особистісні чинники 

успішності 

входження молодих 

педагогів у освітню 

організацію 

Наукові та 

науково-

методичні 

джерела, 

експериментальна 

вибірка, 

комп’ютерна 

програма обробки 

даних 

До  квітня 

2017 р. 

Москальов М.В.  

Назва дослідження 1.4Гармонізація міжособистісних відносин в умовах кризового суспільства 
Виконавці:Кутішенко В.П. 

Актуальність:Гармонізація системи міжособистісних зв’язків між людьми, реалізація стратегій особистісного розвитку значною мірою залежать 

від утвердження у суспільстві загальних гуманістичних принципів співжиття. Важливу роль у цих процесах належить просоціальному становленню 

особистості. Саме здатність діяти на благо інших людей лежить в основі як суспільних, так і особистісних стратегій самореалізації. 

 Мета і завдання: 
Мета: дослідити шляхи гармонізації міжособистісних відносин як чинника забезпечення становлення психологічно здорової особистості 

Завдання:  висвітлити основні теоретичні складові проблеми; дослідити особливості сприйняття студентською молоддю феномену кохання 



Дизайн дослідження:дескриптивне 

Метод (и) дослідження:аналіз, синтез, узагальнення, констатувальний експеримент, кількісний та якісний аналіз даних 

Процес формування вибірки (якщо передбачається) 

Географія дослідження: м. Київ 

Тривалість дослідження: 2017 

Очікувані результати: 
Короткострокова перспектива: досліджено зміст  уявлень студентів про феномен кохання 

Довгострокова перспектива: виявити особливості гармонізації міжособистісних відносин для забезпечення психологічно здорової особистості 

Міжнародний рівень +науковафахова стаття або стаття міжнародного наукометричного видання, що проіндексовано у міжнародних наукометричних 

базах: IndexCopernicus; CEJSH (THECENTRALEUROPEANJOURNALOFSOCIALSCIENCESANDHUMANITIES) (партнера ІСМ, що представляє 

Польську Академію Наук);GoogleScholar; ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) Research Bible;OAJI. 

o Всеукраїнський рівень + (3фахових статтіза результатами досліджень) 

o Міський рівень  

o Університетський рівень + (оприлюднення результатів дослідження на засіданні кафедри загальної, вікової та педагогічної психології) 

 
Завдання 1.4. 

Назва дослідження 1.4. Гармонізація міжособистісних відносин в умовах кризового суспільства 

Мета: дослідити шляхи гармонізації міжособистісних відносин як чинника забезпечення становлення психологічно здорової особистості 

1.4 Дослідження 

особливостей 

сприйняття 

студентською 

молоддю феномену 

кохання 

Аналіз, синтез, 

анкетування, 

тестування, 

кількісний і якісний 

аналіз даних  

Кількість 

опрацьованих 

джерел – 48. 

3 статті, 2 виступи 

на конференціях 

Досліджено зміст  

уявлень студентів 

про феномен 

кохання 

Наукові та 

науково-

методичні 

джерела, 

експериментальна 

вибірка 

До  квітня 

2017 р. 

Кутішенко В.П.  

Назва дослідження 1.5Інформаційно-психологічна безпека особистості 

Виконавці:Цюман Т.П. 

Актуальність:Не викликає сумніву той факт, що людина для реалізації соціальної поведінки в суспільстві потребує постійного притоку інформації, 

а постійний інформаційний зв'язок з навколишнім світом, соціальним середовищем, в якому вона діє як активний соціальний суб'єкт, є одним з 

найважливіших умов нормальної життєдіяльності.Складність і динамічність соціальних процесів у суспільстві, вплив суспільних змін безпосередньо 

на повсякденне життя людини роблять її все більш залежною від потоку повідомлень засобів масової комунікації.Особливо гостро ця проблема стоїть 

перед молодими людьми, які в силу високої мобільності та відкритості стають своєрідними заручниками інформаційних впливів. 

Мета і завдання: 

Мета: проаналізувати умови становленняінформаційно-психологічної безпеки особистості 

Завдання: здійснити теоретичний аналіз проблеми інформаційно-психологічної безпеки особистості; проаналізувати поняття «інформаційна 

безпека», «психологічна безпека», «інформаційно-психологічна безпека», «інформаційно-психологічний вплив», «інформаційні загрози», 



«психологічний захист» та визначити складові превентивної моделі інформаційно-психологічної безпеки особистості студентів різного віку; 

визначити та експериментально перевірити психологічні чинники формування інформаційно-психологічної безпеки особистості. 

Дизайн дослідження:дескриптивне 

Метод (и) дослідження:аналіз, синтез, узагальнення, констатувальний експеримент, кількісний та якісний аналіз даних 

Процес формування вибірки (якщо передбачається) 

Географія дослідження: м. Київ 

Тривалість дослідження: 2017 

Очікувані результати: 
Короткострокова перспектива: здійснити порівняльний аналіз особливостей формуванняінформаційно-психологічної безпеки особистості зарубіжних і 

вітчизняних соціальних інститутах 

Довгострокова перспектива: розробити модель формування інформаційно-психологічної безпеки особистості 

Міжнародний рівень +науковафахова стаття або стаття міжнародного наукометричного видання, що проіндексовано у міжнародних наукометричних 

базах: IndexCopernicus; CEJSH (THECENTRALEUROPEANJOURNALOFSOCIALSCIENCESANDHUMANITIES) (партнера ІСМ, що представляє 

Польську Академію Наук);GoogleScholar; ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) Research Bible;OAJI. 

o Всеукраїнський рівень + (1фаховустаттюза результатами досліджень) 

o Міський рівень  

o Університетський рівень + (оприлюднення результатів дослідження на засіданні кафедри загальної, вікової та педагогічної психології) 

 
Завдання 1.5. 

Назва дослідження 1.5. Інформаційно-психологічна безпека особистості 

Мета: проаналізувати умови становленняінформаційно-психологічної безпеки особистості 

1.5 Виокремлення умов 

становленняінформ

аційно-

психологічної 

безпеки 

особистості в 

практиці 

зарубіжного та 

вітчизняного 

освітнього 

простору  

Аналіз, синтез, 

порівняння,  

узагальнення  

Кількість 

опрацьованих 

джерел – 12. 

3 збірники 

методичних 

рекомендацій,  1 

виступ на  

конференції 

 

 

Здійснено 

порівняльний аналіз 

особливостей 

формуванняінформа

ційно-психологічної 

безпеки особистості 

зарубіжних і 

вітчизняних 

соціальних 

інститутах  

Зарубіжні та 

вітчизняні наукові 

та науково-

методичні 

джерела 

2017 р. Цюман Т.П.  

Назва дослідження 1.6Лідерські компетенції як навички сучасного фахівця 

Виконавці:Сергєєнкова О.П., Мулявка К.Ю.,  студентка ПСм-1-15-2.0д групи 

Актуальність:Проблема лідерства на сьогодні є однією з найбільш актуальних у розвитку теорії та практики управління в Україні, тому 



необхідність дослідження накопиченого досвіду, адаптації існуючих підходів та опанування новітніх технологій формування лідерських компетенцій 

кваліфікованих спеціалістів свідчать про актуальність даної проблеми.  

Мета і завдання: 
Мета: дослідження соціально-психологічних особливостей формування лідерських компетенцій особистості в умовах фахового навчання 

Завдання: проаналізувати сучасні підходи до феномену лідерства; дослідити успішність лідерської поведінки студента у його професійній реалізації 

в майбутньому;  

Дизайн дослідження:дескриптивне 

Метод (и) дослідження:аналіз, синтез, узагальнення, констатувальний експеримент, кількісний та якісний аналіз даних 

Процес формування вибірки (якщо передбачається) 

Географія дослідження: м. Київ 

Тривалість дослідження: 2017 

Очікувані результати: 
Короткострокова перспектива: дослідити чинників формування лідерських компетенцій особистості в умовах фахового навчання 

Довгострокова перспектива: розробити та апробувати програму формування лідерських компетенцій особистості майбутнього фахівця 

Міжнародний рівень +науковафахова стаття або стаття міжнародного наукометричного видання, що проіндексовано у міжнародних наукометричних 

базах: IndexCopernicus; CEJSH (THECENTRALEUROPEANJOURNALOFSOCIALSCIENCESANDHUMANITIES) (партнера ІСМ, що представляє 

Польську Академію Наук);GoogleScholar; ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) Research Bible;OAJI. 

o Всеукраїнський рівень + (2фаховихстатті за результатами досліджень) 

o Міський рівень  

o Університетський рівень + (оприлюднення результатів дослідження на засіданні кафедри загальної, вікової та педагогічної психології) 

 

 
Завдання 1.6. 

Назва дослідження 1.6. Лідерські компетенції як навички сучасного фахівця 

Мета: дослідження соціально-психологічних особливостей формування лідерських компетенцій особистості в умовах фахового навчання 

1.6. Дослідження 

чинників 

формування 

лідерських 

компетенцій 

особистості в 

умовах фахового 

навчання 

Аналіз, синтез, 

узагальнення, 

анкетування, 

тестування, 

кількісний і якісний 

аналіз даних 

Кількість 

опрацьованих 

джерел – 34. 

2 статті, 1 тези у 

матеріалах 

конференції  

 

 

 

 

Розроблено й 

апробовано 

програму 

дослідження 

психологічних 

особливостей 

формування 

лідерських 

компетенцій 

особистості 

Науково-

методичні 

джерела, 

експериментальна 

вибірка 

2017  Сергєєнкова О.П., 

Мулявка К.Ю.,  

студентка ПСм-1-

15-2.0д групи 



майбутнього 

фахівця 

 

Завдання 2. «Виокремити провідні соціальні та психологічні детермінанти становлення особистості» 

 

Назва дослідження 2.1Саморегуляція як фактор професіоналізації особистості 

Виконавці: Васильєв Олексій Олександрович 

Актуальність:Психологія особистості, як активного суб`єкта складних форм діяльнісного ставлення до навколишнього світу, 

розкривається в особливостях її професійної діяльності, розпочинаючи з формування розгорнутого образу майбутньої професії 

та закінчуючи набуттям рефлексивного самовизначення до компонентів професійної діяльності. Сфера професійної діяльності 

виступає невід`ємною частиною образу світу особистості та є найважливішим фактором, що визначає особливості її становлення 

та успішності. В психологічному аспекті це потребує вивчення характеру уявлень особи про себе як про професіонала, ступінь 

ідентифікації його образу Я з образом професіонала, що і обумовлює ставлення особистості до змісту, процесу професіональної 

діяльності, її результатів та ставлення до результатів.Саморегуляція є доволі складним та багатозначним психічним явищем, а 

отже, різноманітна у плані дослідження. Однак незаперечною є позиція про детермінуючу роль у ній суб’єктної активності 

людини. Адже завдяки власній активності людина детермінує свої дії, вчинки, сама вибудовує стосунки із зовнішнім світом  

Мета:дослідити методи психологічної саморегуляції для визначення їх ефективності і можливості використання в професійній 

підготовці майбутніх спеціалістів. 
Завдання:  

1) визначити індивідуальні особливості психічного реагування студентів на різні психокорекційні процедури; 

2) визначити основні особистісні психологічні характеристики, що впливають на особливості психічного реагування суб’єктів. 

Дизайн дослідження:тривале (лонгітюдне) 

Метод (и) дослідження:аналіз, синтез, узагальнення, статистичний аналіз отриманих результатів. 

Процес формування вибірки (якщо передбачається) офіційне звернення до установи. 

Географія дослідження: м. Київ 

Тривалість дослідження:2016-2017 

Очікувані результати: 
Короткострокова перспектива: адаптовано для українських реалій міжнародний досвід реалізації соціально-психологічних ресурсів; створено банк 

психорегулятивних методик та технік визначення позитивних змін що відбулися в процесі саморегуляції. 

Довгострокова перспектива: Визначено суб’єктивний стиль саморегуляції 

o Міжнародний рівень + науковафахова стаття або стаття міжнародного наукометричного видання, що проіндексовано у міжнародних 

наукометричних базах: IndexCopernicus;CEJSH (THECENTRALEUROPEANJOURNALOFSOCIALSCIENCESANDHUMANITIES) 



(партнера ІСМ, що представляє Польську Академію Наук);GoogleScholar; ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and the 

Social Sciences) Research Bible;OAJI. 

o Всеукраїнський рівень + (1фахова стаття за результатами досліджень) 

o Міський рівень  

o Університетський рівень + (оприлюднення результатів дослідження на засіданні кафедри загальної, вікової та педагогічної психології) 

Завдання 2.1.  Вивчитиособливості регулятивних впливів різних форм саморегуляції на покращення психічних станів студентів. 

Назва дослідження 2.1. Саморегуляція як фактор професіоналізації особистості 

Мета: дослідити методи психологічної саморегуляції для визначення їх ефективності і можливості  їх використання в професійній підготовці 

майбутніх спеціалістів. 

2.1.1 Здійснено аналіз 

розуміння 

студентами-

психологами 

поняття 

“академічна 

культура” в 

контексті 

з’ясування наявних 

особистісних 

ресурсів, що 

використовуються 

в навчальній 

діяльності  

Аналіз, синтез, 

узагальнення 

понятійно-

категоріального 

апарату дослідження  

Кількість 

опрацьованих 

джерел – 20. 

 

Адаптовано для 

українських реалій 

міжнародний досвід 

реалізації соціально-

психологічних 

ресурсів 

База літературних 

джерел 

2017 р. Васильєв О.О.. 

2.1.2. Визначено 

індивідуальні 

особливості 

психічного 

реагування 

студентів на різні 

психокорекційні 

процедури 

 

Діагностичні 

методики контролю 

психічних станів, 

статистичний аналіз 

отриманих 

результатів. 

 

Визначення 

факторів, що 

обумовлюють 

успішність чи 

неуспішність 

здатності до 

саморегуляції у 

вигляді показників 

кореляції 

Створено банк 

психорегулятивних 

методик та технік 

визначення 

позитивних змін що 

відбулися в процесі 

саморегуляції. 

 

Бланки методик 

для проведення 

дослідження, 

експериментальна 

вибірка 

 

2016 р. –

2018 р. 

 

Васильєв О.О. 

 

2.1.3. Визначено основні 

особистісні 

психологічні 

Діагностичні 

методики 

визначення 

Визначення 

факторів, що 

обумовлюють 

Визначено 

суб’єктивний стиль 

саморегуляції 

Бланки методик 

для проведення 

дослідження, 

2016 -2018 Васильєв О.О 



характеристики, що 

впливають на 

особливості 

психічного 

реагування 

суб’єктів 

особистісних 

характеристик, що 

обумовлюють тип 

психічного 

реагування.. 

 

характер 

психічного 

реагування 

 

 експериментальна 

вибірка 

 

 

Назва дослідження 2.2Формування толерантності особистості через призму «злиття культур» 

Виконавці: Шпильова Інна Сергіївна 

Актуальність:Важливість виховання толерантності у сучасних підлітків зумовлена високим рівнем їхньої мобільності, 

зростанням кількості міжнародних контактів, міжкультурних зв’язків і стосунків. Проблема виховання толерантності з метою 

формування культури міжособистісних взаємин у молодих людей стала однією із найбільш актуальних в умовах 

соціокультурного середовища, поліпшення якості життя.  

Мета:дослідити специфіку формування толерантності підлітків у полікультурному середовищі на прикладі ряду розвинених 

країн (США, Канада, Австралія, Великобританія, Німеччина). 

Завдання:  

1) здійснити теоретичний аналіз проблеми формування толерантності підлітків у полікультурному середовищі розвинених країн; 

2) розробити моделі толерантного освітнього закладу 21 ст. 

Дизайн дослідження: тривале (лонгітюдне) 

Метод (и) дослідження:аналіз, синтез, узагальнення, статистичний аналіз отриманих результатів. 

Процес формування вибірки (якщо передбачається)офіційне звернення до установи. 

Географія дослідження: м. Київ 

Тривалість дослідження: 2016-2017 

Очікувані результати: 
Короткострокова перспектива: вивчено та проаналізовано досвід розвинених країн 

Довгострокова перспектива: запропоновано модель толерантного освітнього закладу 

o Міжнародний рівень + науковафахова стаття або стаття міжнародного наукометричного видання, що проіндексовано у міжнародних 

наукометричних базах: IndexCopernicus;CEJSH (THECENTRALEUROPEANJOURNALOFSOCIALSCIENCESANDHUMANITIES) 

(партнера ІСМ, що представляє Польську Академію Наук);GoogleScholar; ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and the 

Social Sciences) Research Bible;OAJI. 

o Всеукраїнський рівень + (1фахова стаття за результатами досліджень) 

o Міський рівень  

o Університетський рівень + (оприлюднення результатів дослідження на засіданні кафедри загальної, вікової та педагогічної психології) 

 



Завдання 2.2. Вивчити досвід формування толерантності підлітків через призму «злиття культур» на прикладі США, Канади, Австралії, 

Великобританії та Німеччини 

Назва дослідження 2.2 Формування толерантності особистості через призму «злиття культур» 
Мета: дослідити специфіку формування толерантності підлітків у полікультурному середовищі на прикладі ряду розвинених країн (США, Канада, 

Австралія, Великобританія, Німеччина). 

2.2.1 Здійснено 

теоретичний аналіз 

проблеми 

формування 

толерантності 

підлітків у 

полікультурному 

середовищі 

розвинених країн 

Аналіз, синтез, 

узагальнення 

понятійно-

категоріального 

апарату дослідження 

Стаття у фаховому 

наукометричному 

виданні 

 

Вивчено та 

проаналізовано 

досвід розвинених 

країн 

 

База наукових 

закордонних 

джерел  

2017 

 

Шпильова І.С. 

 

2.2.2 Розробка моделі 

толерантного 

освітнього закладу 

21 ст. 

Аналіз, синтез, 

узагальнення  

Тези до наукової 

конференції 

Запропоновано 

модель 

толерантного 

освітнього закладу 

База наукових 

вітчизняних та 

закордонних 

джерел 

2018-2019 

 

Шпильова І.С. 

 

 

Назва дослідження 2.3Соціально-психологічні особливості входження першокурсників в освітнє середовище 

Виконавці: Коханова Олена Петрівна 

Актуальність:Сучасна соціокультурна ситуація актуалізує питання підготовки відповідального, ініціативного, кваліфікованого 

фахівця, здатного до ефективної роботи зі спеціальності на рівні світових стандартів, готового до постійного професійного 

удосконалення. Професійний розвиток особистості майбутнього фахівця починається у вищому навчальному закладі, де 

формуються його професійно значущі якості, інтереси, потреби, творчі здібності, зростає загальний рівень культури. Оскільки 

студент перебуває у складній ситуації знайомства з новими формами діяльності, спілкування, дозвілля, співвідносить власні 

сподівання з реальністю, формується його ставлення до навчальної діяльності, тому процес адаптації майбутніх фахівців до умов 

вищого навчального закладу є важливим етапом професійної підготовки.  

Мета:дослідити шляхи психологічного супроводу першокурсників в освітнє середовище з метою підтримки на етапі 

професійного становлення особистості 

Завдання:  

1) визначитирівень домагань студента-першокурсника як складової Я-концепції та психологічної детермінанти цілеспрямованої 

активності особистості в умовах професійного навчання 

2) вивчити особливості ділової взаємодії викладачів і студентів  



Дизайн дослідження: тривале (лонгітюдне) 

Метод (и) дослідження:аналіз, синтез, узагальнення, статистичний аналіз отриманих результатів. 

Процес формування вибірки (якщо передбачається)офіційне звернення до установи. 

Географія дослідження: м. Київ 

Тривалість дослідження: 2016-2017 

Очікувані результати: 
Короткострокова перспектива: визначенорівень домагань студента-першокурсника 

Довгострокова перспектива: розроблено й апробовано психодіагностичну методику “Етикет ділового листування” 

Міжнародний рівень + науковафахова стаття або стаття міжнародного наукометричного видання, що проіндексовано у міжнародних наукометричних 

базах: IndexCopernicus;CEJSH (THECENTRALEUROPEANJOURNALOFSOCIALSCIENCESANDHUMANITIES) (партнера ІСМ, що представляє 

Польську Академію Наук);GoogleScholar; ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) Research Bible;OAJI. 

Всеукраїнський рівень + (2фаховихстатті за результатами досліджень) 

o Міський рівень  

o Університетський рівень + (оприлюднення результатів дослідження на засіданні кафедри загальної, вікової та педагогічної психології) 

 

Завдання 2.3 Вивчити рівень домагань студента як складової Я-концепції та психологічної детермінанти цілеспрямованої активності особистості 

Назва дослідження 2.3.Соціально-психологічні особливості входження першокурсників в освітнє середовище 

Мета: дослідити шляхи психологічного супроводу першокурсників в освітнє середовище з метою підтримки на етапі професійного становлення 

особистості  

2.3.1 Визначено 

рівень домагань 

студента-

першокурсника як 

складової Я-

концепції та 

психологічної 

детермінанти 

цілеспрямованої 

активності 

особистості в 

умовах 

професійного 

навчання 

Моторна проба 

Шварцландера, 

кількісний та 

якісний аналіз даних 

 

Стаття у фаховому 

виданні 

 

Визначено 

рівень домагань 

студента-

першокурсника 

Бланки методик 

для проведення 

дослідження, 

експериментальна 

вибірка 

 

2016 

 

Коханова О.П. 

 

2.3.2 Вивчення 

особливостей 

ділової взаємодії 

анкетування, 

тестування 

 

Стаття у фаховому 

виданні 

 

розроблено й 

апробовано 

психодіагностичну 

Бланки методик 

для проведення 

дослідження, 

2016-2017 

 

Коханова О.П. 

 



викладачів і 

студентів  

 

методику “Етикет 

ділового 

листування” 

експериментальна 

вибірка 

 

 

Назва дослідження 2.4Пошуково-дослідницька активність студента як фактор професіоналізації його особистості. 
Виконавці: Подшивайлова Лідія Іванівна 

Актуальність:Створення професійно-креативного навчально-виховного середовища у ВНЗ впливає на мотивацію навчання 

студентів, залучає їх до різноманітних видів самостійної роботи, внаслідок чого підвищується рівень знань, умінь, навичок 

майбутніх спеціалістів, набувається досвід творчої діяльності, формується ціннісне став¬лення до професійної діяльності, а отже 

підвищується якість освіти. 

Мета:проаналізувати елементи та складові пошуково-дослідницької активності студента в процесі навчально-професійної 

діяльності 

Завдання:  

1) визначитирівень домагань студента-першокурсника як складової Я-концепції та психологічної детермінанти цілеспрямованої 

активності особистості в умовах професійного навчання 

2) вивчити особливості ділової взаємодії викладачів і студентів  

Дизайн дослідження: тривале (лонгітюдне) 

Метод (и) дослідження:аналіз, синтез, узагальнення, статистичний аналіз отриманих результатів. 

Процес формування вибірки (якщо передбачається)офіційне звернення до установи. 

Географія дослідження: м. Київ 

Тривалість дослідження: 2016-2017 

Очікувані результати: 
Короткострокова перспектива: розроблено теоретико-методологічні засади дослідження 

Довгострокова перспектива: розроблено модель пошуково-дослідницька активності студента 

Міжнародний рівень + науковафахова стаття або стаття міжнародного наукометричного видання, що проіндексовано у міжнародних наукометричних 

базах: IndexCopernicus;CEJSH (THECENTRALEUROPEANJOURNALOFSOCIALSCIENCESANDHUMANITIES) (партнера ІСМ, що представляє 

Польську Академію Наук);GoogleScholar; ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) Research Bible;OAJI. 

Всеукраїнський рівень + (2фахових статті за результатами досліджень) 

o Міський рівень  

o Університетський рівень + (оприлюднення результатів дослідження на засіданні кафедри загальної, вікової та педагогічної психології) 

 



Завдання 2.4. Вивчити вітчизняний та зарубіжний досвід пошуково-дослідницької активності студента 

Назва дослідження 2.4. Пошуково-дослідницька активність студента як фактор професіоналізації його особистості. 

Мета: проаналізувати елементи та складові пошуково-дослідницької активності студента в процесі навчально-професійної діяльності 

2.4.1 Розробка 

теоретичних засад 

дослідження 

Аналіз, синтез, 

узагальнення 

понятійно-

категоріального 

апарату дослідження 

Кількість 

опрацьованих 

джерел – 52 у тому 

числі – 18 - 

іншомовних 

Розроблено 

теоретико-

методологічні 

засади дослідження 

База наукових 

джерел, попередні 

напрацювання 

автора 

2017 Подшивайлова 

Л.І. 

Назва дослідження 2.5Психологія професійної рефлексії особистості 

Виконавці:Цибулько І.О. 

Актуальність:Суб’єкт діяльності у своєму професійному становленні починається з розвитку стосунків із собою, з професійної рефлексії, він є для 

себе первинним інструментом роботи. Формування особистісної рефлексії у контексті взаємодії психологічного минулого, теперішнього та 

майбутнього відкриває цікавий аспект розвитку рефлексивних рис характеру, які найбільш тісно пов’язані з метою життя та майбутньої діяльністю, 

ціннісними орієнтаціями, установками, які виконують функцію саморегуляції та контролю розвитку, сприяючи стабілізації єдності особистості. 

Мета:теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити психологічні особливості професійної рефлексії особистості 

Завдання: дослідитиспецифіку основних аспектів рефлексії і можливості її використання на практиці; визначити місце та характер значущих 

рефлексивних компонентів у професійній самореалізації особистості; розробити комплекс психологічних прийомів розвитку професійної рефлексії 

особистості. 

Дизайн дослідження: тривале (лонгітюдне) 

Метод (и) дослідження:аналіз, синтез, порівняння, узагальнення понятійно-категоріального апарату дослідження, моделювання, критичний аналіз 

існуючих досліджень, багаторівневий експеримент з використанням включеного спостереження, анкетування, пілотажні дослідження 

,психодіагностичні методи, методи математичної статистики та оброблення даних 

Процес формування вибірки (якщо передбачається)офіційне звернення до установи. 

Географія дослідження: м. Київ 

Тривалість дослідження: 2016-2017 

Очікувані результати: 
Короткострокова перспектива: розроблено засади системно-ресурсного підходу у дослідженні 

Довгострокова перспектива: розроблено й апробовано комплекс психологічних прийомів розвитку професійної рефлексії особистості. 

Міжнародний рівень + науковафахова стаття або стаття міжнародного наукометричного видання, що проіндексовано у міжнародних наукометричних 

базах: IndexCopernicus;CEJSH (THECENTRALEUROPEANJOURNALOFSOCIALSCIENCESANDHUMANITIES) (партнера ІСМ, що представляє 

Польську Академію Наук);GoogleScholar; ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) Research Bible;OAJI. 

Всеукраїнський рівень + (2фахових статті за результатами досліджень) 

o Міський рівень  

o Університетський рівень + (оприлюднення результатів дослідження на засіданні кафедри загальної, вікової та педагогічної психології) 



Завдання 2.5 Проаналізувати вітчизняний та зарубіжний досвід професійної рефлексії особистості 

Назва дослідження 2.5. Психологія професійної рефлексії особистості 

Мета: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити психологічні особливості професійної рефлексії особистості 

2.5.1 Розробка 

теоретичних засад 

дослідження  

Аналіз, синтез, 

узагальнення 

понятійно-

категоріального 

апарату дослідження 

на основі системно-

ресурсного підхід 

Кількість 

опрацьованих 

джерел – 40, у тому 

числі – 15 - 

іншомовних 

Розроблено засади 

системно-

ресурсного підходу 

у дослідженні 

База наукових 

джерел, попередні 

напрацювання 

автора 

2017 Цибулько І.О. 

Назва дослідження 2.6Становлення професійного образу Я в структурі самосвідомості особистості 

Виконавці:Сорокіна О.А. 

Актуальність:Однією з актуальних проблем теоретичної та практичної психо- логії є проблема становлення професійної самосвідомості. Це виво- 

дить на проблему необхідності соціально – психологічної підготовки особистості студента до опанування ним професійної самосвідомісті та 

отримання свого місця у соціумі.  

Завдання: здійснити теоретичний аналіз проблеми самосвідомості та професійного образу Я; проаналізувати компоненти професійного образу Я 

особистості; розробити та експериментально перевірити модель становлення професійного образу Я.  

Дизайн дослідження: тривале (лонгітюдне) 

Метод (и) дослідження:аналіз, синтез, порівняння, узагальнення понятійно-категоріального апарату дослідження, моделювання, критичний аналіз 

існуючих досліджень, багаторівневий експеримент з використанням включеного спостереження, анкетування, пілотажні дослідження 

,психодіагностичні методи, методи математичної статистики та оброблення даних 

Процес формування вибірки (якщо передбачається)офіційне звернення до установи. 

Географія дослідження: м. Київ 

Тривалість дослідження: 2016-2017 

Очікувані результати: 
Короткострокова перспектива: аналіз уявлень студентів першокурсників про майбутню професійну діяльність 

Довгострокова перспектива: модель становлення професійного образу Я 

Міжнародний рівень + науковафахова стаття або стаття міжнародного наукометричного видання, що проіндексовано у міжнародних наукометричних 

базах: IndexCopernicus;CEJSH (THECENTRALEUROPEANJOURNALOFSOCIALSCIENCESANDHUMANITIES) (партнера ІСМ, що представляє 

Польську Академію Наук);GoogleScholar; ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) Research Bible;OAJI. 

Всеукраїнський рівень + (2фахових статті за результатами досліджень) 

o Міський рівень  

Університетський рівень + (оприлюднення результатів дослідження на засіданні кафедри загальної, вікової та педагогічної психології) 

 



Завдання 2.6Проаналізувати особливості становлення професійного образу Я 

Назва дослідження 2.6. Становлення професійного образу Я в структурі самосвідомості особистості 

Мета: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити умови становлення професійного образу Я 

2.6.1 

 

 

 

Здійснено аналіз 

змісту уявлень 

студентів 

першокурсників 

про майбутню 

професійну 

діяльність 

Аналіз, синтез, 

узагальнення 

понятійно-

категоріального 

апарату дослідження 

на основі системно-

ресурсного підхід 

Кількість 

опрацьованих 

джерел – 30, у тому 

числі – 5 - 

іншомовних 

Аналіз уявлень 

студентів 

першокурсників про 

майбутню 

професійну 

діяльність 

База наукових 

джерел, попередні 

напрацювання 

автора 

2017 Сорокіна О.А. 



Назва дослідження 3.1.Психологія формування особистісних стереотипів. 

Виконавці:Ткачишина О.Р. 

Актуальність: обумовлена нагальними потребами у розбудові громадянського суспільства, відсутністю узгодженої системи теоретичних і 

прикладних основ психології формування особистісних стереотипів та викликами сучасності щодо психологічної безпеки особистості 

Мета і завдання: 
Мета: Обґрунтувати теорію психологічної безпеки особистості та розробити алгоритм її реалізації в практиці психологічної допомоги 

Завдання: здійснити теоретичне обґрунтування дослідження; розробити методику реалізації дослідження; засобами узагальнення результатів 

дослідження розробити теорію психологічної безпеки особистості. Дизайн дослідження: дескриптивне  

Метод (и) дослідження:аналіз, синтез, порівняння, узагальнення понятійно-категоріального апарату дослідження, моделювання, критичний аналіз 

існуючих досліджень, багаторівневий експеримент з використанням включеного спостереження, анкетування, пілотажні дослідження 

,психодіагностичні методи, методи математичної статистики та оброблення даних 

Процес формування вибірки (якщо передбачається) 

Географія дослідження: особи юнацького віку Тривалість дослідження:2017 

Очікувані результати: 

 Короткострокова перспектива:  

1. Визначено сутність та критерії психологічної безпеки у сучасному інформаційному середовищі; 

2. Констатовано особливості стереотипів та окреслено їх роль в інформаційному просторі та інформаційному середовищі; 

3. Результати дослідження висвітлено у:моделі (1), таблиці (2), статті (2), доповіді на міжнародній науково-практичній конференції (1), тези (2), у звіті 

з наукової роботи кафедри загальної, вікової та педагогічної психології за рік. 

 Довгострокова перспектива: 

Вплив психологічної безпеки особистості на ефективність її функціонування в період соціальних трасформаційних процесів й розроблена теорія 

психологічної безпеки особистостіпрезентовано у науковій статті у міжнародному наукометричному виданні, що проіндексовано у міжнародних 

наукометричних базах: IndexCopernicus;CEJSH (THECENTRALEUROPEANJOURNALOFSOCIALSCIENCESANDHUMANITIES) (партнера ІСМ, що 

представляє Польську Академію Наук);GoogleScholar; ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) Research 

Bible;OAJI. 

1. Результати дослідження увійшли до рукопису частини колективної монографії в межах наукової теми. 

o Всеукраїнський рівень + 

o Міський рівень 

o Університетський рівень +    

Завдання 3. «Визначити механізми та закономірності становлення особистості в умовах суспільних трансформацій» 

Завдання 3.1. 

Назва дослідження 3.1. Психологія формування особистісних стереотипів 

Мета: Обґрунтувати теорію психологічної безпеки особистості та розробити алгоритм її реалізації в практиці психологічної допомоги 



3.1.1. Теоретичне 

обґрунтування 

дослідження 

Аналіз, синтез, 

порівняння, 

узагальнення 

понятійно-

категоріального 

апарату дослід-ження, 

моделювання, 

критичний аналіз 

існуючих досліджень 

Кількість 

опрацьованих 

джерел – 30, у тому 

числі – 10 - 

іншомовних 

Обґрунтовано 

теорію 

психологічної 

безпеки особистості  

Відкритий доступ 

до вітчизняних та 

зарубіжних 

інформаційних 

джерел; 

Оптимізація 

співпраці щодо 

доступності в 

оприлюдненні 

отриманих 

результаті у 

наукових 

виданнях 

міжнародних 

науково-

метричних баз 

2017 Ткачишина О.Р. 

3.1.2. Методика реалізації 

дослідження 

Багаторівневий 

експеримент з 

використанням 

включеного 

спостереження, 

анкетування, 

пілотажні 

дослідження,псиході

агностичні методи, 

методи математичної 

статистики та 

оброблення даних 

Діагностичні 

методики – 

анкетування, 

опитування, 

протоколи 

діагностичного 

обстеження та 

протоколи 

експертних оцінок 

Визначено сутність 

та критерії 

психологічної 

безпеки у сучасному 

інформаційному 

середовищі; 

Констатовано 

особливості 

стереотипів та 

окреслено їх роль в 

інформаційному 

просторі  

Методики 

діагностики 

психологічної 

безпеки 

особистості 

2018-2019 Ткачишина О.Р.; 

студенти 

3.1.3 Узагальнення 

результатів 

дослідження 

Теорія психологічної 

безпеки особистості  

Модель - 1, таблиця 

– 2, 

стаття – 2; 

доповідь – 1; 

тези – 2 

 

Обґрунтовано вплив 

психологічної 

безпеки особистості 

на ефективність її 

функціонування в 

період соціальних 

трасформаційних 

процесів 

Інтелектуальна 

власність 

2017-2018 Ткачишина О.Р. 

 



 

Назва дослідження 3.2.Емоційний інтелект особистості і шляхи його реалізації. 

Виконавці:Фурман В.В. 

Актуальність: обумовлена реформуванням професійної освіти, нагальними потребами у підготовці конкурентноспроможних фахівців освітніх та 

психологічних послуг, які здатні відповідати викликам сучасності та сприяти розбудові громадянського суспільства 

Мета і завдання: 
Мета: Розкрити психологічний зміст емоційного інтелекту особистості юнацького віку та розробити технології його реалізації у системі професійної 

освіти. 

Завдання: обґрунтувати психологічний зміст емоційного інтелекту особистості юнацького віку; розробити методику реалізації дослідження; засобами 

узагальнення результатів дослідження розробити модель емоційного інтелекту особистості юнацького віку та технологію формуванняемоційного 

інтелекту особистості юнацького віку у процесі здобуттяпрофесійної освіти. 

Дизайн дослідження: дескриптивне  

Метод (и) дослідження:аналіз, синтез, порівняння, узагальнення понятійно-категоріального апарату дослідження, моделювання, критичний аналіз 

існуючих досліджень, багаторівневий експеримент з використанням включеного спостереження, анкетування, пілотажні дослідження 

,психодіагностичні методи, методи математичної статистики та оброблення даних. 

Процес формування вибірки (якщо передбачається) 

Географія дослідження: особи юнацького віку 

Тривалість дослідження:2017 

Очікувані результати: 

 Короткострокова перспектива:  

1. Обґрунтовано психологічний зміст емоційного інтелекту особистості юнацького віку; 

2. Визначено сутність та критерії емоційного інтелекту (на вибірці студентів);  

3. Констатовано критерії та показники емоційного інтелекту особистості юнацького віку при здобутті професійної освіти; 

4. Результати дослідження висвітлено у:моделі (1), таблиці (3), технологія (1), статті (2), доповіді на міжнародній науково-практичній конференції (1), 

тези (2), у звіті з наукової роботи кафедри загальної, вікової та педагогічної психології за рік. 

 Довгострокова перспектива: 

Роль емоційного інтелекту особистості юнацького віку у процесі здобуття професійної освіти презентована у науковій статті у міжнародному 

наукометричному виданні, що проіндексовано у міжнародних наукометричних базах: IndexCopernicus;CEJSH 

(THECENTRALEUROPEANJOURNALOFSOCIALSCIENCESANDHUMANITIES) (партнера ІСМ, що представляє Польську Академію 

Наук);GoogleScholar; ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) Research Bible;OAJI. 

1. Результати дослідження увійшли до рукопису частини колективної монографії в межах наукової теми. 

o Міжнародний рівень  

o Всеукраїнський рівень + 



o Міський рівень 

o Університетський рівень +    

 

Завдання 3.2. 

Назва дослідження 3.2. Емоційний інтелект особистості і шляхи його реалізації 

Мета: Розкрити психологічний зміст емоційного інтелекту особистості юнацького віку та розробити технології його реалізації у системі професійної 

освіти 

3.2.1 Теоретичне 

обґрунтування 

дослідження 

Аналіз, синтез, 

порівняння, 

узагальнення 

понятійно-

категоріального 

апарату дослід-ження, 

моделювання, 

критичний аналіз 

існуючих досліджень 

Кількість 

опрацьованих 

джерел – 35, у тому 

числі – 15 - 

іншомовних 

Обґрунтовано 

психологічний зміст 

емоційного 

інтелекту 

особистості 

юнацького віку 

Відкритий доступ 

до вітчизняних та 

зарубіжних 

інформаційних 

джерел; 

Оптимізація 

співпраці щодо 

доступності в 

оприлюдненні 

отриманих 

результаті у 

наукових 

виданнях 

міжнародних 

науково-

метричних баз   

2017-2018 Фурман В.В. 

3.2.2. Методика реалізації 

дослідження 

Багаторівневий 

експеримент з 

використанням 

включеного 

спостереження, 

анкетування, 

пілотажні 

дослідження, 

психодіагностичні 

методи, методи 

математичної 

статистики та 

оброблення даних 

Діагностичні 

методики – 

анкетування, 

опитування, 

протоколи 

діагностичного 

обстеження та 

протоколи 

експертних оцінок 

Визначено сутність 

та критерії 

емоційного 

інтелекту (на вибірці 

студентів); 

Констатовано 

критерії та 

показники 

емоційного 

інтелекту 

особистості 

юнацького віку при 

здобутті 

професійної освіти 

Методики 

діагностики 

емоційного 

інтелекту 

особистості 

юнацького віку 

при здобутті 

професійної 

освіти 

2018-2019 Фурман В.В.; 

студенти 



3.2.3. Узагальнення 

результатів 

дослідження 

Модель  емоційного 

інтелекту 

особистості 

юнацького віку; 

технологіяформуван

няемоційного 

інтелекту 

особистості 

юнацького віку у 

процесі 

здобуттяпрофесійної 

освіти 

Модель - 1, таблиця 

– 3;  

технологія – 1; 

стаття – 2; 

доповідь – 1; 

тези – 2 

 

Переконливо 

доведено роль 

емоційного 

інтелекту 

особистості 

юнацького віку у 

процесі здобуття 

професійної освіти 

Інтелектуальна 

власність 

2019-2020 Фурман В.В. 

 

Назва дослідження 3.3.Розвиток емоційного інтелекту у професійному становленні студентів. 

Виконавці:Фурман В.В., Малежик Т. 

Актуальність:Однiєю з вiхових тем сучaсного нaукового бaчення рiзновекторностiтрaнсформaцiйних процесiв в освiтньому середовищi є емоцiйний 

iнтелект. Вiн охоплює всi етaпи професiонaлiзaцiї у пiдготовцi конкурентоспроможних фaхiвцiв, якi здaтнi гiдно предстaвляти певну професiйну 

гaлузь у мiжнaродному формaтii ґрунтується нaaкмеологiчних принципaх, синергетичному пiдходi тaaксiологiчнiй методологiї.Нa сьогоднi 

дослiдження вкaзують, що бaзисною детермiнaнтою успiшного професiйного тa соцiaльного життя є не лише aкaдемiчнiiнтелектуaльнi здiбностi, a й 

високий рiвень емоцiйного iнтелекту, що, нa думку бaгaтьох вчених, зa своєю роллю в ефективному функцiонувaннi людини є нaвiть бiльш знaчущим. 

Мета і завдання: 
Мета: теоретичне та емпіричне дослiдження психологiчних особливостей емоційного iнтелекту у студентської молодi тa вплив aктивних/тренiнгових методiв нa 

його розвиток. 

Завдання: здiйснити теоретичний aнaлiз проблеми розвитку емоцiйного iнтелекту у студентської молодi нa етaпi професiонaлiзaцiї; пiдiбрaти 

тaaпробувaти психодiaгностичний iнструментaрiй дослiдження емоцiйного iнтелекту у студентiв; встaновити тa проaнaлiзувaти 

психологiчнiособливостi емоцiйного iнтелекту у студентської молодi; розробити соцiaльно-психологiчний тренiнг спрямовaний нa розвиток 

емоцiйного iнтелекту у студентiв. 

Дизайн дослідження:аналітичне 

Метод (и) дослідження:aнaлiз нaукової лiтерaтури, психодiaгностичний комплекс, стaтистичнi методи обробки iнформaцiї, соцiaльно-психологiчний 

тренінг, спрямовaний нa розвиток емоцiйного iнтелекту у студентiв. 

Процес формування вибірки (якщо передбачається) 

Географія дослідження: особи юнацького віку 

Тривалість дослідження:червень 2017 



Очікувані результати: 

 Короткострокова перспектива:  

1. Обгрунтовано проблеми розвитку емоцiйногоiнтелекту у студентської молодi нa етaпiпрофесiонaлiзaцiї; 

2. Встaновленопсихологiчнiособливостiемоцiйногоiнтелекту у студентської молодi;  

3. Доведено роль емоційного інтелекту особистості юнацького віку у процесі здобуття професійної освіти; 

4. Результати дослідження висвітлено у:моделі (1), таблиці (3), навчально-професійний проект (1), статті (1), доповіді на міжнародній науково-

практичній конференції (1), у звіті з наукової роботи кафедри загальної, вікової та педагогічної психології за рік. 

 Довгострокова перспектива: 

Роль розвитку емоційного інтелекту особистості юнацького віку у процесі здобуття професійної освіти презентовано у науковій фаховій статті або у 

статті міжнародного наукометричного видання, що проіндексовано у міжнародних наукометричних базах: IndexCopernicus;CEJSH 

(THECENTRALEUROPEANJOURNALOFSOCIALSCIENCESANDHUMANITIES) (партнера ІСМ, що представляє Польську Академію 

Наук);GoogleScholar; ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) Research Bible;OAJI. 

1. Результати дослідження увійшли до рукопису частини колективної монографії в межах наукової теми. 

o Міжнародний рівень  

o Всеукраїнський рівень + 

o Міський рівень 

o Університетський рівень +    

 

Завдання 3.3. 

Назва дослідження 3.3. Розвиток емоційного інтелекту у професійному становленні студентів 

Мета: теоретичне та емпіричне дослiдження психологiчних особливостей емоційного iнтелекту у студентської молодi тa вплив aктивних/тренiнгових 

методiв нa його розвиток 

3.3.1. Теоретичне 

обґрунтування 

дослідження 

Аналіз, синтез, 

порівняння, 

узагальнення 

понятійно-

категоріального 

апарату дослід-ження, 

моделювання, 

критичний аналіз 

існуючих досліджень 

Кількість 

опрацьованих 

джерел – 25, у тому 

числі – 10 - 

іншомовних 

Обгрунтовано 

проблеми розвитку 

емоцiйногоiнтелекту 

у студентської 

молодi нa 

етaпiпрофесiонaлiзa

цiї 

Відкритий доступ 

до вітчизняних та 

зарубіжних 

інформаційних 

джерел; 

Оптимізація 

співпраці щодо 

доступності в 

оприлюдненні 

отриманих 

результаті у 

наукових 

виданнях 

міжнародних 

2017 Фурман В.В., 

Малежик Т. 



науково-

метричних баз   

3.3.2. Методика реалізації 

дослідження 

Багаторівневий 

експеримент з 

використанням 

включеного 

спостереження, 

анкетування, 

пілотажні 

дослідження, 

психодіагностичні 

методи, методи 

математичної 

статистики та 

оброблення даних 

Психодiaгностични

й комплекс, 

стaтистичнi методи 

обробки iнформaцiї 

Встaновленопсихоло

гiчнiособливостiемо

цiйногоiнтелекту у 

студентської молодi 

Методика 

діагностики 

емоцiйногоiнтелек

ту у студентської 

молодi 

2017-2018 Фурман В.В., 

Малежик Т. 

3.3.3. Узагальнення 

результатів 

дослідження 

Соцiaльно-

психологiчний 

тренінг з розвитку 

емоцiйногоiнтелекту 

у студентiв. 

 

Модель - 1, таблиця 

– 3; 

Навчально-

виробничий проект 

– 1; 

Доповідь – 1; 

Тези – 1 

 

Доведено роль 

емоційного 

інтелекту 

особистості 

юнацького віку у 

процесі здобуття 

професійної освіти 

Інтелектуальна 

власність 

2017-2019 Фурман В.В., 

Малежик Т. 

Назва дослідження 3.4.Лояльність працівника в організації. 

Виконавці:Шевцова О.М., Сидорова В. 

Актуальність:Управління людськими ресурсами вимагає високої уваги в кожній компанії, адже саме люди – найцінніший ресурс, завдяки якому 

кожен бізнес може розвиватись відповідно до поставлених цілей. Сучасне суспільство наполегливо прямує до автоматизації усіх процесів на 

підприємствах, але жоден механізм на сьогодні не може працювати без участі людини. Кожне підприємство має свої особливості щодо підтримання 

мотивації співробітників, яке актуальне саме для тих умов праці, в якому підприємство функціонує. Не існує загальної моделі, яку зможе 

використовувати кожна компанія. Проте необхідно розглянути можливі напрямки для удосконалення такого процесу. Спочатку слід проаналізувати 

один з найважливіших напрямків діяльності кадрової політики – мотивацію персоналу, далі важливо дослідити проблематику професійної адаптації. 

Через зміну світосприймання та кризу на ринку праці, важливим постало питання утримання та підтримання діючого персоналу, знаходження в них 

потенціалу та розкриття талантів, робота з сильними та слабкими сторонами працівника.  

Мета і завдання: 
Мета: апробаціяпрограмирозвиткулояльності персоналу в організації на етапіпрофесійноїадаптації. 



Завдання: здійснити теоретичний огляд питань лояльності та професійної адаптації персоналу; визначити основні фактори, що позитивно 

вмотивовують працівників в сучасних умовах на етапі професійної адаптації; дослідити чинники, які утруднюють адаптацію на робочому місці; 

розробити й апробувати програму розвитку лояльності до організації під час професійної адаптації. 

Дизайн дослідження:аналітичне 

Метод (и) дослідження:аналіз літератури з теми роботи; використання інтерактивних методів (квести, сінемалогія, ігрові методи); проведення 

майстер-класів та тренінгів на теми, пов’язані з роботою організації в цілях професійно-особистісного розвитку працівників; застосування 

анкетування для виявлення домінуючих мотивів; використання коуч-сесій. 

Процес формування вибірки (якщо передбачається) 

Географія дослідження: персонал організацій 

Тривалість дослідження:червень 2017 

Очікувані результати: 

 Короткострокова перспектива:  

1. Визначено основні фактори, що позитивно вмотивовують працівників в сучасних умовах на етапі професійної адаптації; 

2. Досліджено чинники, які утруднюють адаптацію на робочому місці;  

3. Розроблено програму розвитку лояльності до організації під час професійної адаптації; 

використано інтерактивні методи (квести, сінемалогія, ігрові методи); проведено майстер-класи та тренінги на теми, пов’язані з роботою організації в 

цілях професійно-особистісного розвитку працівників; 

4. Результати дослідження висвітлено у: програма (1), таблиці (2), навчально-професійний проект (1), статті (1), доповіді на міжнародній науково-

практичній конференції (1), у звіті з наукової роботи кафедри загальної, вікової та педагогічної психології за рік. 

 Довгострокова перспектива: 

Розроблену програму розвитку лояльності персоналу до організації під час професійної адаптаціїпрезентовано у науковій фаховій статті або у статті 

міжнародного наукометричного видання, що проіндексовано у міжнародних наукометричних базах: IndexCopernicus;CEJSH 

(THECENTRALEUROPEANJOURNALOFSOCIALSCIENCESANDHUMANITIES) (партнера ІСМ, що представляє Польську Академію 

Наук);GoogleScholar; ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) Research Bible;OAJI. 

1. Результати дослідження увійшли до рукопису частини колективної монографії в межах наукової теми. 

o Міжнародний рівень  

o Всеукраїнський рівень + 

o Міський рівень 

o Університетський рівень +    

 

Завдання 3.4. 

Назва дослідження 3.4. Лояльність працівника в організації. 

Мета: апробаціяпрограмирозвиткулояльності персоналу в організації на етапіпрофесійноїадаптації 



3.4.1 Теоретичне 

обґрунтування 

дослідження 

Аналіз, синтез, 

порівняння, 

узагальнення 

понятійно-

категоріального 

апарату дослід-ження, 

моделювання, 

критичний аналіз 

існуючих досліджень 

Кількість 

опрацьованих 

джерел – 20, у тому 

числі – 10 - 

іншомовних 

Визначено основні 

фактори, що 

позитивно 

вмотивовують 

працівників в 

сучасних умовах на 

етапі професійної 

адаптації 

Відкритий доступ 

до вітчизняних та 

зарубіжних 

інформаційних 

джерел; 

Оптимізація 

співпраці щодо 

доступності в 

оприлюдненні 

отриманих 

результаті у 

наукових 

виданнях 

міжнародних 

науково-

метричних баз   

2017 Шевцова О.М., 

Сидорова В. 

3.4.2. Методика реалізації 

дослідження 

Багаторівневий 

експеримент з 

використанням 

включеного 

спостереження, 

анкетування, 

пілотажні 

дослідження, 

психодіагностичні 

методи, методи 

математичної 

статистики та 

оброблення даних 

Психодіагностика 

чинників, які 

утруднюють 

адаптацію на 

робочому місці; 

анкетування для 

виявлення 

домінуючих 

мотивів;стaтистичн

i методи обробки 

iнформaцiї 

Досліджено 

чинники, які 

утруднюють 

адаптацію на 

робочому місці 

Комлекс 

діагностики 

чинників, які 

утруднюють 

адаптацію на 

робочому місці 

2017-2019 Шевцова О.М., 

Сидорова В. 

3.4.3. Узагальнення 

результатів 

дослідження 

Програма розвитку 

лояльності до 

організації під час 

професійної 

адаптації 

Програма – 1, 

таблиця – 2; 

Навчально-

виробничий проект 

– 1; 

Доповідь – 1; 

Тези - 1 

 

Розроблено 

програму розвитку 

лояльності до 

організації під час 

професійної 

адаптації; 

використано 

інтерактивні методи 

Інтелектуальна 

власність 

2017-2019 Шевцова О.М., 

Сидорова В. 



(квести, сінемалогія, 

ігрові методи); 

проведено майстер-

класи та тренінги на 

теми, пов’язані з 

роботою організації 

в цілях професійно-

особистісного 

розвитку 

працівників 

Назва дослідження 3.5.Діагностика тривожності молодших школярів з розладами аутичного спектру. 

Виконавці:Макарчук Н.О., Костецька В.А. 

Актуальність:За останні роки у світі достатньо гостро стає проблема зростання народжуваності дітей з аутизмом. Так, у 2016 році Всесвітня 

організація охорони здоров'я заявила, що 1 із 160 дітей страждає розладами аутичного спектру. Т.В. Скрипник наголошує, що особливої уваги вимагає 

проблема психологічного супроводу цих дітей та їх сімей, оскільки поява такої дитини значно змінює усталені форми взаємодій у родині. Відомо, що 

більшість сімей, в яких виховуються діти з розладами аутичного спектру зіштовхуються з проблемою їх тривожності, оскільки звичайні речі та 

ситуації можуть викликати у них надмірне занепокоєння. До теперішнього часу етіологія розладів аутичного спектру до кінця невідома. Існують різні 

погляди на причини їх виникнення, основні з них: вроджена аномалія конституції, органічні порушення ЦНС в результаті впливу тератогенних 

факторів на хід розвитку вагітності та в перші місяці розвитку дитини, вроджені порушення обміну речовин, біохімічні відхилення і т. д. 

Мета і завдання: 
Мета: Розробленнясистемипсиходіагностикитривожності у молодшихшколярів з РАС. 

Завдання: обґрунтувати особливості розвитку молодшого школяра з аутизмом та описати специфіку прояву його тривожності;визначити основні 

особливості організації психологічної діагностики тривожності у таких дітей; розробити технологію психологічної діагностики тривожності 

молодших школярів з РАС.  

Дизайн дослідження:аналітичне 

Метод (и) дослідження:теоретичний аналіз, авторська анкети-опитувальника батьків дітей з РАС; авторська проективна методика дослідження 

емоційної сфери молодших школярів з РАС; проективна методика «Дім, дерево, людина».. 

Процес формування вибірки (якщо передбачається) 

Географія дослідження: молодші школяри з РАС; вчителі та батьки молодших школярів з РАС 

Тривалість дослідження:червень 2017 

Очікувані результати: 

 Короткострокова перспектива:  

1. Обґрунтовано особливостірозвиткумолодшого школяра з аутизмом;описаноспецифікупроявутривожностімолодшого школяра з аутизмом; 



2. Визначеноосновніособливостіорганізаціїпсихологічноїдіагностикитривожностідітей з РАС;  

3. Розроблено методичнірекомендації для батьківдітей з РАС; 

4. Результати дослідження висвітлено у: методиці діагностики (3), таблиці (1), навчально-професійний проект (1), статті (1), доповіді на міжнародній 

науково-практичній конференції (1), у звіті з наукової роботи кафедри загальної, вікової та педагогічної психології за рік. 

 Довгострокова перспектива: 

Технологію психологічноїдіагностикитривожностімолодшихшколярів з РАС презентовано у науковій фаховій статті або у статті міжнародного 

наукометричного видання, що проіндексовано у міжнародних наукометричних базах: IndexCopernicus;CEJSH 

(THECENTRALEUROPEANJOURNALOFSOCIALSCIENCESANDHUMANITIES) (партнера ІСМ, що представляє Польську Академію 

Наук);GoogleScholar; ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) Research Bible;OAJI. 

1. Результати дослідження увійшли до рукопису частини колективної монографії в межах наукової теми. 

o Міжнародний рівень  

o Всеукраїнський рівень + 

o Міський рівень 

o Університетський рівень +    

 

Завдання 3.5. 

Назва дослідження 3.5. Діагностика тривожності молодших школярів з розладами аутичного спектру 

Мета: Розробленнясистемипсиходіагностикитривожності у молодшихшколярів з РАС 

3.5.1. Теоретичне 

обґрунтування 

дослідження 

Аналіз, синтез, 

порівняння, 

узагальнення 

понятійно-

категоріального 

апарату дослід-ження, 

моделювання, 

критичний аналіз 

існуючих досліджень 

Кількість 

опрацьованих 

джерел – 25, у тому 

числі – 10 - 

іншомовних 

Обґрунтовано 

особливостірозвитку

молодшого школяра 

з 

аутизмом;описаносп

ецифікупроявутриво

жностімолодшого 

школяра з аутизмом 

Відкритий доступ 

до вітчизняних та 

зарубіжних 

інформаційних 

джерел; 

Оптимізація 

співпраці щодо 

доступності в 

оприлюдненні 

отриманих 

результаті у 

наукових 

виданнях 

міжнародних 

науково-

метричних баз   

2017 Макарчук Н.О., 

Костецька В.А. 

3.5.2. Методика реалізації 

дослідження 

Багаторівневий 

експеримент з 

використанням 

Діагностичні 

методики – 

анкетування, 

Визначеноосновніос

обливостіорганізації

психологічноїдіагно

Методики 

діагностики 

тривожностідітей 

2017-2019 Макарчук Н.О., 

Костецька В.А. 



включеного 

спостереження, 

анкетування, 

пілотажні 

дослідження, 

психодіагностичні 

методи, методи 

математичної 

статистики та 

оброблення даних 

опитування, 

протоколи 

діагностичного 

обстеження та 

протоколи 

експертних оцінок 

авторська анкета-

опитувальник батьків 

дітей з РАС; 

авторська 

проективна методики 

дослідження 

емоційної сфери 

молодших школярів 

з РАС; проективна 

методика «Дім, 

дерево, людина» 

стикитривожностідіт

ей з РАС 

з РАС 

3.5.3. Узагальнення 

результатів 

дослідження 

Технологіяпсихологі

чноїдіагностикитрив

ожностімолодшихшк

олярів з РАС.  

Методика 

діагностики – 3 , 

таблиця – 1, 

професійно-

навчальний проект 

- 1 

Методичнірекоменд

ації для батьківдітей 

з РАС. 

 

Інтелектуальна 

власність 

2017-2019 Макарчук Н.О., 

Костецька В.А. 

Завдання 4. «Диференціювати особливості становлення особистості за віковими характеристиками та  

соціальним статусом» 

Назва дослідження 4.1Становлення особистості фахівця в умовах фахового навчання 

Виконавці:Столярчук О.А. 

Актуальність: 

Мета:дослідити психологічні особливості професійного становлення майбутніх фахівців соціономічної сфери 

Завдання:  

Дизайн дослідження: тривале (лангітюдне) 

Метод (и) дослідження:аналіз, синтез, узагальнення, статистичний аналіз отриманих результатів. 

Процес формування вибірки (якщо передбачається)офіційне звернення до установи. 

Географія дослідження: м. Київ 

Тривалість дослідження: 2016-2017 



Очікувані результати: 
Короткострокова перспектива: розроблено й апробовано психодіагностичну методику «Рівень та тип професійного становлення студентів» 

Довгострокова перспектива:  

Міжнародний рівень + науковафахова стаття або стаття міжнародного наукометричного видання, що проіндексовано у міжнародних наукометричних 

базах: IndexCopernicus;CEJSH (THECENTRALEUROPEANJOURNALOFSOCIALSCIENCESANDHUMANITIES) (партнера ІСМ, що представляє 

Польську Академію Наук);GoogleScholar; ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) Research Bible;OAJI. 

Всеукраїнський рівень + (2фахових статті за результатами досліджень) 

o Міський рівень  

o Університетський рівень + (оприлюднення результатів дослідження на засіданні кафедри загальної, вікової та педагогічної психології) 

 

Завдання 4.1. 

Назва дослідження 4.1. Становлення особистості фахівця в умовах фахового навчання 

Мета: дослідити психологічні особливості професійного становлення майбутніх фахівців соціономічної сфери 

4.1.1 Дослідження 

психологічних 

особливостей 

професійного 

становлення 

майбутніх 

психологів, юристів 

і вчителів 

(констатувальний 

експеримент) 

 

Анкетування, 

тестування, обробка 

та аналіз масиву 

даних  

 

 

4 статті у фахових 

виданнях, 1 стаття 

у науковому 

журналі, 6 тез у 

матеріалах 

конференцій 

 

Розроблено й 

апробовано 

психодіагностичну 

методику «Рівень та 

тип професійного 

становлення 

студентів» 

 

Бланки методики 2016 р. - 

2017 р. 

 

Столярчук О.А. 

Назва дослідження 4.2Психолого-педагогічний моніторинг особистісної зрілості  

Виконавці:Вінник Н.Д. 

Актуальність: 

Мета:розробити та апробувати авторську методику дослідження особистісної зрілості студента 

Завдання:  

Дизайн дослідження: тривале (лангітюдне) 

Метод (и) дослідження:аналіз, синтез, узагальнення, статистичний аналіз отриманих результатів. 

Процес формування вибірки (якщо передбачається)офіційне звернення до установи. 

Географія дослідження: м. Київ 

Тривалість дослідження: 2016-2017 



Очікувані результати: 
Короткострокова перспектива: модифіковано, адаптовано, апробовано тест-опитувальникЮ.З. Гільбуха ”Особистісна зрілість” 

Довгострокова перспектива: розроблено авторську методику дослідження особистісної зрілості студентів 

Міжнародний рівень + науковафахова стаття або стаття міжнародного наукометричного видання, що проіндексовано у міжнародних наукометричних 

базах: IndexCopernicus;CEJSH (THECENTRALEUROPEANJOURNALOFSOCIALSCIENCESANDHUMANITIES) (партнера ІСМ, що представляє 

Польську Академію Наук);GoogleScholar; ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) Research Bible;OAJI. 

Всеукраїнський рівень + (2фахових статті за результатами досліджень) 

o Міський рівень  

o Університетський рівень + (оприлюднення результатів дослідження на засіданні кафедри загальної, вікової та педагогічної психології) 

 

 

Завдання 4.2. 

Назва дослідження 4.2. Психолого-педагогічний моніторинг особистісної зрілості  

Мета: розробити та апробувати авторську методику дослідження особистісної зрілості студента 

4.2 Модифікація, 

адаптація, 

апробація тесту-

опитувальникаЮ.З. 

Гільбуха 

”Особистісна 

зрілість” 

Стандартизація та 

варіатизація 

модифікованого 

тесту-опитувальника 

 

Виступ на 

Міжнародній 

науковій 

конференції 

Розроблено 

авторську методику 

дослідження 

особистісної зрілості 

студентів 

 

Бланки методик 2016 –

2017 

Вінник Н.Д. 

Завдання 5. Систематизувати інноваційні практики супроводу та підтримки особистості 
 

Назва дослідження 5.1Соціально-психологічна допомога особам із зайвою вагою 

Виконавці:Коханова О.П., Велика Т.О., студентка ПСм-1-15-2.0д групи 

Актуальність: 

Мета:розробка програми надання психологічної допомоги особам із зайвою вагою 

Завдання:  

Дизайн дослідження: тривале (лангітюдне) 

Метод (и) дослідження:аналіз, синтез, узагальнення, статистичний аналіз отриманих результатів. 

Процес формування вибірки (якщо передбачається)офіційне звернення до установи. 

Географія дослідження: м. Київ 

Тривалість дослідження: 2016-2017 

Очікувані результати: 



Короткострокова перспектива: теоретичне обгрунтування програми психологічної допомоги особам із зайвою вагою 

Довгострокова перспектива: розроблено й апробовано програму надання психологічної допомоги особам із зайвою вагою 

Міжнародний рівень + науковафахова стаття або стаття міжнародного наукометричного видання, що проіндексовано у міжнародних наукометричних 

базах: IndexCopernicus;CEJSH (THECENTRALEUROPEANJOURNALOFSOCIALSCIENCESANDHUMANITIES) (партнера ІСМ, що представляє 

Польську Академію Наук);GoogleScholar; ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) Research Bible;OAJI. 

Всеукраїнський рівень + (2фахових статті за результатами досліджень) 

o Міський рівень  

o Університетський рівень + (оприлюднення результатів дослідження на засіданні кафедри загальної, вікової та педагогічної психології) 

 
Завдання 5.1. 

Назва дослідження 5.1. Соціально-психологічна допомога особам із зайвою вагою 

Мета: розробка програми надання психологічної допомоги особам із зайвою вагою 

5.1. Укладання й 

апробація програми 

надання 

психологічної 

допомоги особам із 

зайвою вагою 

Аналіз, синтез та 

узагальнення 

науково-методичних 

джерел, 

консультативна 

бесіда, соціально-

психологічний 

тренінг 

Кількість 

опрацьованих 

джерел – 27. 

2 статті, 2 виступи 

на конференціях 

 

Розроблено й 

апробовано 

програму надання 

психологічної 

допомоги особам із 

зайвою вагою 

Науково-

методичні 

джерела, 

експериментальна 

вибірка 

2017 р.  Коханова О.П., 

Велика Т.О., 

студентка ПСм-1-

15-2.0д групи 

Назва дослідження 5.2Фрустрація особистості в професійному колективі 

Виконавці:Макарчук Н.О. Стусь А.О., студентка ПСм-1-15-2.0д групи 

Актуальність: 

Мета:розробити програму корекції фрустрації особистості в професійному колективі 

Завдання:  

Дизайн дослідження: тривале (лангітюдне) 

Метод (и) дослідження:аналіз, синтез, узагальнення, статистичний аналіз отриманих результатів. 

Процес формування вибірки (якщо передбачається)офіційне звернення до установи. 

Географія дослідження: м. Київ 

Тривалість дослідження: 2016-2017 

Очікувані результати: 
Короткострокова перспектива: теоретично обгрунтовано та експериментально перевірено умови корекції фрустрації особистості в професійному 

колективі 

Довгострокова перспектива: розроблено й апробовано програму фрустрації особистості в професійному колективі 



Міжнародний рівень + науковафахова стаття або стаття міжнародного наукометричного видання, що проіндексовано у міжнародних наукометричних 

базах: IndexCopernicus;CEJSH (THECENTRALEUROPEANJOURNALOFSOCIALSCIENCESANDHUMANITIES) (партнера ІСМ, що представляє 

Польську Академію Наук);GoogleScholar; ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) Research Bible;OAJI. 

Всеукраїнський рівень + (2фахових статті за результатами досліджень) 

o Міський рівень  

o Університетський рівень + (оприлюднення результатів дослідження на засіданні кафедри загальної, вікової та педагогічної психології) 

 

 

Завдання 5.2. 

Назва дослідження 5.2. Фрустрація особистості в професійному колективі  

Мета: розробити програму корекції фрустрації особистості в професійному колективі 

5.2.  Укладання й 

апробація програми 

корекції фрустрації 

особистості в 

професійному 

колективі 

Аналіз, синтез та 

узагальнення 

науково-методичних 

джерел, соціально-

психологічний 

тренінг 

Кількість 

опрацьованих 

джерел – 33. 

2 статті, 1 виступ 

на конференції 

 

Розроблено й 

апробовано 

програму фрустрації 

особистості в 

професійному 

колективі 

Науково-

методичні 

джерела, 

експериментальна 

вибірка 

2017 р. Макарчук Н.О. 

Стусь А.О., 

студентка ПСм-1-

15-2.0д групи 

Назва дослідження 5.3Психотехнології подолання деструктивної конфліктності особистості 

Виконавці:Чала О.А. 

Актуальність:Сьогодні зайве доводити, що наука, яка пов’язана з вивченням конфліктів, має право на існування. В Україні, як і в інших державах 

посттоталітарного простору, суспільство виявилося непідготовленим до такої важливої проблематики, як “конфлікт – феномен суспільного розвитку”. 

Орієнтація на “безконфліктний” розвиток суспільства робила проблематику конфліктів неперспективною.За умов ускладнення соціально-

економічних умов розвитку країни набуває особливої вагомості проблема вивчення конфліктів та конфліктної поведінки. В фокус 

наукового пошуку потрапляють питання детермінації та симптоматики конфліктності як особистісної якості, так як їх розуміння є 

необхідною умовою для розробки методологічних прийомів діагностики, профілактики і корекції означеної деструктивної властивості 

особистості. 

Мета:розробка й апробація психотехнології подолання деструктивної конфліктності особистості юнацького віку 

Завдання: виявити психологічні чинники виникнення конфліктності впродовж життєдіяльності особистості; теоретично обґрунтувати та 

експериментально перевірити детермінанти конфліктної особистості;  

Дизайн дослідження: тривале (лангітюдне) 

Метод (и) дослідження:аналіз, синтез, узагальнення, статистичний аналіз отриманих результатів. 

Процес формування вибірки (якщо передбачається)офіційне звернення до установи. 

Географія дослідження: м. Київ 

Тривалість дослідження: 2016-2017 



Очікувані результати: 
Короткострокова перспектива: виокремлено психологічні чинники подолання деструктивної конфліктності особистості юнацького віку 

Довгострокова перспектива: розроблено й апробовано психотехнології подолання деструктивної конфліктності особистості 

Міжнародний рівень + науковафахова стаття або стаття міжнародного наукометричного видання, що проіндексовано у міжнародних наукометричних 

базах: IndexCopernicus;CEJSH (THECENTRALEUROPEANJOURNALOFSOCIALSCIENCESANDHUMANITIES) (партнера ІСМ, що представляє 

Польську Академію Наук);GoogleScholar; ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) Research Bible;OAJI. 

Всеукраїнський рівень + (1фаховастаття за результатами досліджень) 

o Міський рівень  

o Університетський рівень + (оприлюднення результатів дослідження на засіданні кафедри загальної, вікової та педагогічної психології) 

 

 

Завдання 5.3. 

Назва дослідження 5.3. Психотехнології подолання деструктивної конфліктності особистості 

Мета: розробка й апробація психотехнології подолання деструктивної конфліктності особистості юнацького віку 

5.3 Виокремлення 

психологічних 

чинників 

подолання 

деструктивної 

конфліктності 

особистості 

юнацького віку 

Аналіз, синтез та 

узагальнення 

науково-методичних 

джерел 

Кількість 

опрацьованих 

джерел – 35.  

Укладено перелік 

науково-методичних 

доробків з проблеми 

деструктивної 

конфліктності 

особистості  

Науково-

методичні 

джерела 

2018 р.  Чала О.А. 

Завдання 6. «Обґрунтувати шляхи оптимізації супроводу та підтримки особистості у соціальних інституціях в умовах суспільних 

трансформацій» 

Назва дослідження 6.1.Акмеологічні практики розвитку професійної самосвідомості особистості. 

Виконавці:Шевцова О.М. 

Актуальність:виклики сучасних соціальних перетворень зумовили нагальну потребу в перегляді усталених підходів щодо теорії і практики розвитку 

професійної самосвідомості особистості. 

Мета і завдання: 
Мета: обґрунтувати специфіку реалізації акмеологічних практик у формуванні професійної самосвідомості особистості. 

Завдання: встановити роль акмеологічних практик у формування професійної самосвідомості особистості; визначити специфіку реалізації 

акмеологічних практик у формуванні професійної самосвідомості особистості; розробити методичні рекомендації для психологів з використання 

акмеологічних практик розвитку професійної самосвідомості особистості в тренінговій діяльності.  

Дизайн дослідження:дискриптивне 

Метод (и) дослідження:Аналіз, синтез, порівняння, узагальнення понятійно-категоріального апарату дослід-ження, моделювання, критичний аналіз 

існуючих досліджень,багаторівневий експеримент з використанням включеного спостереження, анкетування, пілотажні дослідження, 



психодіагностичні методи, методи математичної статистики та оброблення даних. 

Процес формування вибірки (якщо передбачається) 

Географія дослідження: особи юнацького віку 

Тривалість дослідження:2017 

Очікувані результати: 

 Короткострокова перспектива:  

1. Обґрунтовано професійну самосвідомість особистості; 

2. Встановлено роль акмеологічних практик у формування професійної самосвідомості особистості; 

3. Визначеноспецифіку реалізації акмеологічних практик у формуванні професійної самосвідомості особистості;  

4. Методичні рекомендації для психологів з використання акмеологічних практик розвитку професійної самосвідомості особистості в тренінговій 

діяльності; 

5. Результати дослідження висвітлено у: методиці діагностики (3), таблиці (1), комплекс (1), статті (2), доповіді на міжнародній науково-практичній 

конференції (1), тези (2) у звіті з наукової роботи кафедри загальної, вікової та педагогічної психології за рік. 

 Довгострокова перспектива: 

Комплекс акмеологічних практик розвитку професійної самосвідомості особистостіпрезентовано у науковій фаховій статті або у статті міжнародного 

наукометричного видання, що проіндексовано у міжнародних наукометричних базах: IndexCopernicus;CEJSH 

(THECENTRALEUROPEANJOURNALOFSOCIALSCIENCESANDHUMANITIES) (партнера ІСМ, що представляє Польську Академію 

Наук);GoogleScholar; ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) Research Bible;OAJI. 

1. Результати дослідження увійшли до рукопису частини колективної монографії в межах наукової теми. 

o Міжнародний рівень  

o Всеукраїнський рівень + 

o Міський рівень 

o Університетський рівень +    

 

Завдання 6.1. 

Назва дослідження 6.1. Акмеологічні практики розвитку професійної самосвідомості особистості 

Мета:  

6.1.1. Теоретичне 

обґрунтування 

дослідження  

Аналіз, синтез, 

порівняння, 

узагальнення 

понятійно-

категоріального 

апарату дослід-ження, 

моделювання, 

критичний аналіз 

Кількість 

опрацьованих 

джерел – 55, у тому 

числі – 10 - 

іншомовних 

Обґрунтовано 

професійну 

самосвідомість 

особистості; 

встановлено роль 

акмеологічних 

практик у 

формування 

Відкритий доступ 

до вітчизняних та 

зарубіжних 

інформаційних 

джерел; 

Оптимізація 

співпраці щодо 

доступності в 

2017 Шевцова О.М.,  



існуючих досліджень професійної 

самосвідомості 

особистості 

оприлюдненні 

отриманих 

результаті у 

наукових 

виданнях 

міжнародних 

науково-

метричних баз   

6.1.2. Методика реалізації 

дослідження 

Багаторівневий 

експеримент з 

використанням 

включеного 

спостереження, 

анкетування, 

пілотажні 

дослідження, 

психодіагностичні 

методи, методи 

математичної 

статистики та 

оброблення даних 

Діагностичні 

методики – 

анкетування, 

опитування, 

протоколи 

діагностичного 

обстеження та 

протоколи 

експертних оцінок 

 

Визначеноспецифіку 

реалізації 

акмеологічних 

практик у 

формуванні 

професійної 

самосвідомості 

особистості 

Методики 

діагностики 

професійної 

самосвідомості 

2017-2019 Шевцова О.М.  

6.1.3. Узагальнення 

результатів 

дослідження 

Комплекс 

акмеологічних 

практик розвитку 

професійної 

самосвідомості 

особистості 

Методика 

діагностики – 3 , 

таблиця – 1, 

комплекс – 1; 

стаття – 2; 

доповідь – 1; 

тези – 2 

 

Методичні 

рекомендації для 

психологів з 

використання 

акмеологічних 

практик розвитку 

професійної 

самосвідомості 

особистості в 

тренінговій 

діяльності 

Інтелектуальна 

власність 

2017-2019 Шевцова О.М. 

 


