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Спільна лабораторія психології навчання  

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України  

і Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка  

 
Назва: Спільна лабораторія психології навчання Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України і Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка 

Відомості про керівника – доктор психологічних наук, професор, завідувач 

кафедри загальної та практичної психології 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: доктори психологічних наук, професори Л.А. Онуфрієва, Н.О. 

Михальчук, Е.З. Івашкевич, І.В. Ващенко, кандидати психологічних наук: О.В. Гудима, 

Н.С. Славіна, Н.М. Гончарук, О.М. Чайковська, Н.Є. Гоцуляк, Р.Т. Сімко, О.А. Логвіна, 

Ю.П. Данчук, Д.І. Куриця, ст..лаборант Б.. Проданчук, кандидат психологічних наук В.Е. 

Чуловський, студенти спеціальності 053 «Психологія»: Є. Дук, О. Кірпота, С. Тимошенко, 

О. Жовта, А. Секрет, О. Гуменюк, М. Шеперева, О. Федорова, Р. Рудько, А. Калинюк та 

ін. 

Результати роботи лабораторії: 

У грудні 2020 року професор Онуфрієва Ліана Анатоліївна захистила докторську 

дисертацію «Соціально-психологічні засади розвитку професіоналізму майбутніх фахівців 

соціономічних професій» на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук  за 

спеціальністю 19.00.05  – Соціальна психологія; психологія соціальної роботи. 

Професору Онуфрієвій Ліані Анатоліївні присуджено науковий ступінь доктора 

психологічних наук за спеціальністю 19.00.05  – Соціальна психологія; психологія соціальної 

роботи. Рішення атестаційної колегії від 09 лютого 2021 р. (ДД № 010856). 

У 2021 році кандидату психологічних наук, доценту кафедри загальної та практичної 

психології Чайковській Оксані Миколаївні присвоєно вчене звання доцента. Рішення 

атестаційної колегії від 09 лютого 2021 р. (АД № 006973). 

Заходи, проведені впродовж звітного року:  

Упродовж звітного 2020-2021 н.р. завідувач і члени спільної лабораторії психології 

навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України і Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка  організували і провели 4 

міжнародні науково-практичні конференції із публікацією матеріалів учасників конференцій: 

Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи на пошану 

професора А.І. Шинкарюка та 102-річниці заснування Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка, 27 жовтня 2020 р. : Матеріали  VІ 

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

Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2020.  70 с. 4,07 ум.друк.арк. 

 Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями 

наукових досліджень молодих науковців, 19 листопада 2020 р. : Матеріали VІ Міжнародної 

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

Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2020. 100 с. 5,81 ум.друк.арк. 
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 Актуальні проблеми психології особистості на європейському просторі : матеріали VІ 

Міжнародної науково-практичної конференції, 15 лютого 2021 р. / за ред. С.Д. Максименка, 

Л.А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2021.  154 с. 8,95 

ум.друк.арк. 

Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: 

Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 23 квітня 2021 р. / за ред. 

С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 

2021. 198 с. 11,51 ум.друк.арк. 

 

Результати проведеної роботи, основні здобутки: 

 Лабораторія психології навчання, кафедра загальної та практичної психології 

співпрацюють із Жешівським університетом (м. Жешів, Республіка Польща), Брестським 

державним університетом імені О.С. Пушкіна (м. Брест, Республіка Білорусь), із 

Білоруським державним університетом (м. Мінськ, Республіка Білорусь) в рамках 

підписаних спільних міжнародних науково-дослідницьких проєктів та програм наукового 

співробітництва з метою обміну досвіду,  стажування, проведення спільних міжнародних 

науково-практичних конференцій із публікацією матеріалів, рецеззування наукової 

продукції та ін. 

На кафедрі загальної та практичної психології діють такі міжнародні науково-

дослідницькі проєкти і  програми, учасниками яких є всі члени кафедри: 

 1) Українсько-польський науково-дослідницький проєкт «Дослідження актуальних 

проблем особистості на сучасному європейському просторі» за № 02/2016. Термін дії 

проєкту: 25.10.2016 р. – 25.12.2021 р. 

 2) Українсько-білоруський науково-дослідницький проєкт «Актуальні проблеми 

формування і становлення особистості професіонала» № проєкту: 3/2017.    Термін дії 

проєкту 01.10.2017 р. – 01.10.2022 р. 

 3) Робоча програма науково-навчального співробітництва між факультетом 

філософії і соціальних наук білоруського державного університету (Республіка Білорусь) і 

факультетом корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (Україна) на 2016-2021 роки. Термін дії 

програми: 01.10.2016 р. – 01.10.2021 р. 

 4)Українсько-білоруський науково-дослідницький проєкт «Актуальні проблеми 

формування та становлення особистості професіонала». Термін дії проєкту: 01.02.2021 р. – 

01.02.2026 р. 

 5) Програма співробітництва кафедри психології Закладу освіти «Брестський 

державний університет імені О.С. Пушкіна» та кафедри загальної та практичної 

психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 

2021р. 

 6) Спільний міжнародний українсько-польський науково-дослідницький проєкт 

«Соціально-психологічні координати розвитку та становлення особистості на сучасному 

європейському просторі» за № 02/2021. Термін дії проєкту: 01.03.2021 р. – 01.12.2026 р.  

 

З травня 2008 року і по цей час професор Онуфрієва Л.А. продовжує виконувати 

обов’язки відповідального редактора збірника наукових праць «Проблеми сучасної 

психології» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та 

Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, який внесено до Переліку 

фахових видань України з психології (Постанова Президії ВАК України № 1-05/2 від 27 

травня 2009 року) та поновлено у Переліку наукових фахових видань України з психології 

(Наказ Міністерства освіти і науки України за № 261 від 06.03.2015 року). 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 

збірника наукових праць «Проблеми сучасної психології»  серія КВ № 19651-9451 ПР від 
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30.01.2013 р. 

У грудні 2019 року збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України включено до Переліку наукових фахових 

видань України, Категорія «Б», психологічні спеціальності – 053  відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 року №1643 «Про затвердження 

рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 

16 грудня 2019 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України».     

Фахове і наукометричне видання Збірник наукових праць «Проблеми сучасної 

психології» індексується у 8-ми міжнародних наукометричних базах: ІNDEX 

COPERNICUS (ІС) (з 2013 р.), GOOGLE SCHOLAR (з 2013 р.), CEJSH (THE CENTRAL 

EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES) (з 2015 р.), 

RESEARCH BIBLE (з 2016 р.), ERIH PLUS (з 2016 р.), OAJI (з 2016 р.), WORLD 

CATALOGUE OF SCIENTIFIC JOURNALS (з 2018 р.); COSMOS IMPACT FACTOR (CIF) 

(з 2018 р.) та DOAJ (з 2019р.). 

Зокрема,  у звітному 2020-2021 н.р. році вийшли друком випуски №49-52 із DOI. 

1. Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології», 2020. 49. 430 с. / 

25,07 ум.друк.арк. DOI10.32626/2227-6246.2019-49 

2. Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології», 2020. 50. 376 с. / 

21,86  ум.друк.арк. DOI10.32626/2227-6246.2019-50 

3. Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології», 2020. 51. 286 с. / 

16,62 ум.друк.арк. DOI10.32626/2227-6246.2019-51 

4. Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології», 2020. 52. 300 с. / 

17,44  ум.друк.арк. DOI10.32626/2227-6246.2019-52 

У межах роботи лабораторії видано збірник: 

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана  Огієнка / 

за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Вип. 12. Серія: Психологічні науки. 

Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В, 2020. 100 с., 5,81 ум.друк.арк. 

План роботи Спільної лабораторії психології навчання Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України і Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка у 2020 році виконано повністю. 

У рамках роботи лабораторії опубліковано 1 монографія та 1 публікація у 

колективній монографії: 

монографія: 

1). Онуфрієва Л.А. Розвиток професіоналізму майбутніх фахівців соціономічних професій: 

соціально-психологічний вимір : монографія. Київ : Видавець Бихун В.Ю., 2020.  320 с. 

18,6 ум.друк.арк. ISBN 978-617-7699-08-7  

 колективна монографія: 

2). Гончарук Н.М., Вержиховська О.М. Соціально-психологічні підходи до планування 

корекційної роботи з формування комунікативних вмінь у дітей із порушеннями інтелекту.  

Сучасні проблеми спеціальної та інклюзивної освіти: теорія, досвід, інновації : монографія / за 

ред.. проф. І.В. Татьянчикової. Вид. 4. Слов’янськ : Вид-во Б.І. Маторіна, 2021. С. 31–47. 

 

План роботи спільної лабораторії психології навчання Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України і Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка на 2020-2021 н.р. повністю виконано. 

Звіт схвалено на засіданні кафедри загальної та практичної психології 25 червня 

2021 року, протокол №15. 

 

 Завідувач лабораторії                                                          Л.А. Онуфрієва 


