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     Відомості про керівника – кандидат психологічних наук, доцент, професор 

кафедри Онуфрієва Л.А. 

 Напрями наукової діяльності: дослідження у галузі загальної, педагогічної, 

вікової, експериментальної, медичної та спеціальної психології з метою 

уможливлення ефективності навчального процесу та умов особистісної 

реалізації; аналіз проблеми чинників, умов розгортання і труднощів 

психічного розвитку, питання вікових й індивідуальних особливостей 

становлення особистості та психології навчання; дослідження перспективи 

можливих нових психолого-педагогічних підходів до проблем сучасної 

психології. 

Склад лабораторії: члени кафедри загальної та практичної психології: 

кандидати психологічних наук: Л.А. Онуфрієва, І.В. Ващенко, Е.З. Івашкевич, 

О.В. Гудима, Н.С. Славіна, Н.М. Гончарук, О.М. Чайковська, Р.Т. Сімко, О.А. 

Чеканська,   Ю.П. Данчук, С.А. Михальська, кандидат психологічних наук 

Чуловський В.Е.. студенти спеціальності «Психологія»:, Проданчук Б., 

Сендега С., Кацел Альона, Кацел Анжеліка, Калинюк Ю., Нінадовська А. та 

ін. 

      Вийшли друком матеріали чотирьох конференцій: 

1. «Актуальні проблеми психології особистості на європейському просторі», 

15 лютого 2019 р. : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної 

конференції / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-

Подільський : ПП Медобори-2006, 2019. – 214 с. – (12,4 ум. друк. арк.) 

2. Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин, 23 

квітня 2019 р. : Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції / 

за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : ПП 

Медобори-2006, 2019. – 268 с. – (15,6 ум. друк. арк.) 

3. Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи 

(на пошану професора А.І. Шинкарюка та 100-річчя Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка) : Матеріали ІV Міжнародної 

науково-практичної конференції / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої, 

25 жовтня 2018 р., м. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – 80 с. – (4,67 ум. 

друк. арк.) 

4. Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні 

напрями наукових досліджень молодих науковців, 15 листопада 2018 р. : 

Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. С.Д. 

Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 

2018 – 186 с. – (10,8 ум. друк. арк.). 


