
1 

 

1 

 

Тематичний план науково-дослідної роботи  

кафедри загальної та практичної психології на 2021 р. 

 

Робота колективу кафедри загальної та практичної психології 

здійснюється відповідно до зареєстрованої 6 грудня 2016р. теми НДР 

кафедри загальної та практичної психології «Актуальні проблеми психології 

особистості та міжособистісних взаємин». 

Державний реєстраційний номер 0116U008997 

Науковий керівник – Онуфрієва Л.А. 

Виконавці: колектив кафедри загальної та практичної психології 

Терміни виконання роботи: 12.2016р. – 12.2021р. 

Завдання дослідження: систематизувати теоретичні положення і підходи у 

визначенні актуальних проблем психології особистості та міжособистісних 

взаємин на сучасному етапі розвитку науки і суспільства. Розкрити 

психологічні механізми розвитку психології особистості та міжособистісних 

взаємин. 

Очікуваний результат у 2021 р.: 1 колективна монографія, 2 статті у 

журналах, включених до Scopus чи Web of Science, 4 проведені кафедрою  

міжнародні конференції із матеріалами, 4 навчальні посібники, 2 навчально-

методичні посібники, 20 статей у міжнародних науко метричних виданнях  та 

20 статей у фахових виданнях категорія «Б», підписання ще одного 

міжнародного науково-дослідницького проекту. 
 

№ 

з/п 
 

Назва теми, 
Кафедра 

Завдання дослідження Науковий 

керівник 

та 

виконавці 

Організа

ція 

замовни

к 

Форма подання 

результатів 

Колективна тема кафедри загальної та практичної психології «Актуальні 

проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин», зареєстрована 6 

грудня 2016р. Державний реєстраційний номер 0116U008997. Науковий 

керівник – Онуфрієва Л.А.Терміни виконання роботи: 12.2016р. – 12.2021р. 
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1. 

Соціально-

психологічні 

засади розвитку 

професіоналізму 

майбутніх 

фахівців 

соціономічних 

професій 

 

 

- - систематизувати 

теоретичні 

положення і 

підходи соціально-

психологічних 

основ розвитку 

професіоналізму 

майбутніх фахівців 

соціономічних 

професій; 

- емпіричне 

дослідження 

соціально-

психологічних засад 

розвитку 

професіоналізму 

майбутніх фахівців 

соціономічних 

професій 

-  

-  

професор 

Онуфрієва 

Л.А. 

Кам’янец

ь-

Подільсь

кий 

національ

ний 

університ

ет імені 

Івана 

Огієнка 

Колективна 

монографія 

«Актуальні проблеми 

психології 

особистості та 

міжособистісних 

взаємин». 

4 статті у 

наукометричних і 

фахових виданнях 

категорія «Б».  
Взяти участь у 5 

міжнародних і 2 

закордонних 

конференціях 
 

 Рецензування 

наукової 

продукції 

впродовж року. 

Опонування 

кандидатських 

дисертацій. 

Відгуки на 

автореферати 

кандидатських 

дисертацій. 

- Рецензування, 

опонування, відгуки  

професор 

Онуфрієва 

Л.А., 

доценти 

Гудима 

О.В., 

Гончарук 

Н.М., 

Гоцуляк 

Н.Є. 

 Рецензії, відгуки 

 1.Виконувати 

обов’язки 

відповідального 

редактора 

збірника 

наукових праць 

«Проблеми 

сучасної 

психології 

Кам’янець-

Подільського 

національного 

університету 

імені Івана 

- Рецензування 

статей, підготовка 

випусків до друку, 

- Подання випусків 

збірника на 

рецензування у 

науково метричні 

бази 

професор 

Онуфрієва 

Л.А. 

Кам’янец

ь-

Подільсь

кий 

національ

ний 

університ

ет імені 

Івана 

Огієнка 

Випуски 51-54 

збірника наукових 

праць «Проблеми 

сучасної психології», 

випуск 13 збірника 

наукових праць 

«Вісник Кам’янець-

Подільського 

національного 

університету імені 

Івана Огієнка. 

Психологічні науки». 
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Огієнка, 

Інституту 

психології імені 

Г.С. Костюка 

НАПН 

України», який 

включено до 

категорії «Б»,  

індексується у 8 

міжнародних 

науковометричн

их базах.  

 

2. Підготувати у 

2021 році 

наступні 4 

випуски: 51-54. 

 

3. Підготувати 

до друку у 

2021р. випуск 

13 збірника 

наукових праць 

«Вісник 

Кам’янець-

Подільського 

національного 

університету 

імені Івана 

Огієнка. 

Психологічні 

науки». 

 

 Участь у 

міжнародних 

науково-

дослідницьких 

проєктах:  

№1 Українсько-

польський 

науково-

дослідницький 

проєкт 

«Дослідження 

актуальних 

проблем 

- Проведення 

наукових семінарів 

відповідно до 

тематики і завдань 

науково-

дослідницьких 

проєктів 

 

 

 

 

 

 

 

 

професор 

Онуфрієва 

Л.А., 

усі члени 

кафедри як 

учасники 

проєктів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проведення спільних 

міжнародних 

науково-практичних 

конференцій, 

семінарів, випуск 

матеріалів 

конференцій і 

наукових семінарів 
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особистості на 

сучасному 

європейському 

просторі» за № 

02/2016. Термін 

дії проєкту: 

25.10.2016р. – 

25.12.2021 р. 

№2 Українсько-

білоруський 

науково-

дослідницький 

проєкт 

«Актуальні 

проблеми 

формування і 

становлення 

особистості 

професіонала» № 

проєкту: 3/2017. 

 

 Термін дії 

проекту 

01.10.2017  

01.10.2022 

1.  

№3 Робоча 

програма 

науково-

освітнього 

співробітництва 

між 

факультетом 

філософії і 

соціальних наук 

Білоруського 

державного 

університету 

(Республіка 

Білорусь) і 

факультетом 

корекційної та 

соціальної 

педагогіки і 

психології 

Кам’янець-

Подільського 

національного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписання нових 

науково-

дослідницьких 

проєктів 

(Словаччина, 

Польща, Білорусь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

професор 

Онуфрієва 

Л.А., 

усі члени 

кафедри як 

учасники 

проєктів 
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університету 

імені Івана 

Огієнка 

(Україна) на 

2016-2021 роки. 

Термін дії 

програми: 

01.10.2016  

01.10.2021. 
2.  

 

3. 2.Підписання 

нових 

міжнародних 

науково-

дослідницьких 

проєктів та 

програм 

міжнародного 

наукового 

співробітництва 

 

 1.Організація і 

проведення VІ 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

 «Актуальні 

проблеми 

психології 

особистості на 

європейському 

просторі», 15 

лютого 2021 

року. 

2.Підготовка і 

проведення ХIІІ 

міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

«Актуальні 

проблеми 

психології 

особистості та 

міжособис-тісних 

взаємин», 23 

квітня 2021 року і 

матеріалів 

конференції. 

- Проведення 

міжнародних 

науково-

практичних 

конференцій 

відповідно до 

тематики і завдань  

професор 

Онуфрієва 

Л.А., 

усі члени 

кафедри 

 Проведення 4 

міжнародних 

конференцій, випуск 

матеріалів 

конференцій  
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3.Організація та 

участь у роботі 

VІІ Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

«Актуальні 

проблеми 

експериментальн

ої психології:  

досвід та 

перспективи» 

на пошану 

професора 

Шинкарюка А.І. 

та 103-річниці 

заснування 

Кам’янець-

Подільського 

національного 

університету 

імені Івана 

Огієнка, 26 

жовтня 2021 року 

і матеріалів 

конференції. 

4. Участь у роботі 

VІІ Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

 «Актуальні 

проблеми 

сучасної 

психології: 

перспективні та 

пріоритетні 

напрями 

наукових 

досліджень 

молодих 

науковців», 17 

листопада 2021 

року і матеріалів 

конференції. 

1.  

 1. Участь у роботі 

наукової 

школи 
«Сучасні 

проблеми 

експерименталь

4. 1)актуальні 

проблеми 

психології 

особистості та 

міжособистісних 

взаємин; 

Керівник: 

професор 

Онуфрієва 

Л.А. та всі 

члени 

кафедри 

загальної 

 1 колективна 

монографія,  

4 навчальні 

посібники,  

20 статей у фахових і 

науко метричних 
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ної психології»; 

2. Спільної 

лабораторії 

психології 

навчання 
Інституту 

психології імені 

Г.С. Костюка 

НАПН України 

і Кам’янець-

Подільського 

національного 

університету 

імені Івана 

Огієнка 

3.  

5. 2)експериментальні 

дослідження 

об’єктивації 

психіки в 

соматичних 

проявах; 

3)експериментальні 

дослідження 

онтогенезу психіки 

людини; 

4)експериментальні 

дослідження 

психіки людини у 

процесі навчання та 

виховання; 

6. 5)експериментальні 

дослідження в 

психології праці та 

управління. 

 

та 

практичної 

психології 

виданнях, участь у 

конференціях різних 

рівнів 

 
2.  

Психологічні 

особливості 

впливу 

середовища на 

розвиток 

креативності 

викладача ЗВО  

 

1. Використання 

сучасних 

інтерактивних 

стратегій 

оволодіння новими 

знаннями; 

визначення змісту 

поняття «стратегія 

учіння». 

2.Визначити 

динаміку розвитку у 

майбутніх 

психологів 

стратегій 

оволодіння новими 

знаннями в умовах 

інтеракції. 

3.На основі 

психологічного 

моделювання 

інваріантних 

стратегій 

оволодіння новими 

знаннями 

майбутніми 

психологами 

розробити 

психолого-

Доцент  

Гоцуляк 

Н.Є. 

 Публікація 

монографії 

«Психологічні умови 

розвитку професійної 

креативності 

викладача ЗВО». 

Підготувати 2 статті 

(у фахові збірники 

категорія «Б» та 

міжнародні науково 

метричні видання) 

 

Навчальний посібник 

«Методика наукових 

досліджень у 

психології»  

Методичні 

рекомендації до 

лекційних і 

практичних занять з 

дисципліни «Основи 

психодрами» 

Взяти участь у 5 

міжнародних і 2 

закордонних і 4 

Всеукраїнських 

конференціях. 
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розвивальну 

програму 

формування у 

студентів означених 

стратегій. 

 Участь у 

засіданнях 

спеціалізованої 

вченої ради 

К 70.705.02 

Національної 

академії 

Державної 

прикордонної 

служби України 

імені Богдана 

Хмельницького  

як член 

спеціалізованої 

Вченої Ради. 

 Доцент  

Гоцуляк 

Н.Є. 

 Рецензування, відгуки 

3 Психологія 

регулювання 

комунікації   

 

 

Емпіричне 

дослідження 

особливостей 

інтелектуального, 

емоційного та 

вольового  

регулювання 

комунікації у дітей 

підліткового віку. 

Доцент 

Гончарук 

Н.М. 

 Підготувати  

монографію 

Підготувати 2 статті у 

фахових збірниках 

категорія «Б» та 1 в  

наукометричному 

виданні. 

Взяти участь у 3 

міжнародних 

конференціях. 

4 Формування 

особистості  в 

різні вікові 

періоди 

 

Дослідити 

психологічні 

особливості людини  

в різні вікові 

періоди 

 

Доцент 

Гудима 

О.В. 

 1. Підготувати 1 

статтю у 

наукометричних та   

фахових виданнях 

категорія «Б». 

2. Взяти участь у 4 

міжнародних 

конференціях. 

5 Психологічні 

особливості 

емоційного 

розвитку дітей 

старшого 

дошкільного віку 

 
 

1) Обґрунтування 

сутності емоційного 

розвитку дітей 

старшого 

дошкільного віку. 

2) Дослідити  

критерії емоційного 

розвитку 

3) Визначити рівні 

емоційного 

Доцент 

Славіна 

Н.С. 

 Підготувати до друку 

і опублікувати  статті 

у наукометричних і 

фахових виданнях 

категорія «Б»,  

 1 навчальний 

посібник 

«Психологічне 

консультування». 

Взяти участь у 4 
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розвитку дітей 

старшого 

дошкільного віку. 

міжнародних  

конференціях 

6 Становлення 

психологічної 

думки в Україні: 

провідні ідеї та 

історія розвитку 

1) Прослідкувати 

тенденції 

розвитку ідей 

українських 

вчених. 

2) Встановити 

внески 

українських 

науковців  у різні 

галузі психології. 

 

Доцент 

Логвіна 

О.А. 

 1. Взяти участь у 4 

міжнародних і 1 

закордонній 

конференціях. 

2. Участь у 

міжнародних науково-

дослідницьких 

проєктах. 

3.Участь в оргкомітеті   

проведення кафедрою 

4 міжнародних 

конференцій. 

4.Підготувати 1 

статтю у 

наукометричних та   

фахових виданнях 

категорія «Б». 

7 Експеримент як 

метод 

психологічного 

дослідження 

1. Дати загальну 

характеристику 

психологічного 

експерименту. 

2. 

Охарактеризувати 

незалежні та 

залежні змінні в 

психологічному 

експерименті. 

3. Проаналізувати 

додаткові змінні в 

психологічному 

експерименті та 

способи їх 

контролю. 

Старший 

викладач  

Сімко Р.Т. 

Кам’я 

нець-

Подільс

ький 

націона

льний 

універс

итет 

імені 

Івана 

Огієнка 

1.Підготувати 1 

статтю у фаховому 

виданні категорія «Б». 

2. Взяти участь у 4 

міжнародних 

конференціях. 

 

8 Особливості 

психічної 

регуляції 

активності 

людини. 

1) Визначити 

психологічні 

чинники, що 

позитивно 

впливають на 

рухову активність 

підлітків різних 

вікових категорій 

при різних видах 

навантажень 

2) описати 

найвиразніші 

типологічні групи 

Старший 

викладач 

Данчук 

Ю.П. 

 1. Підготувати 1 

статтю у 

наукометричних та   

фахових виданнях 

категорія «Б». 

2.Взяти участь у 4 

міжнародних і 1 

закордонній 

конференціях. 

3. Участь у 

міжнародних науково-

дослідницьких 
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підлітків, що 

відрізняються між 

собою за руховою 

активністю та 

особливостями 

психічної регуляції 

поведінки. 

проєктах. 

4.Участь в оргкомітеті   

проведення кафедрою 

4 міжнародних 

конференцій. 

9 Вплив 

комунікативно-

мовленнєвої 

компетентності 

на формування 

просоціальної 

поведінки у 

студентів 

соціономічного 

фаху 

Проаналізувати 

проблему впливу 

комунікативно-

мовленнєвої 

компетентності на 

розвиток 

просоціальної 

поведінки у 

майбутніх фахівців 

соціономічного 

фаху. Емпірично 

дослідити 

особливості 

розвитку 

комунікативного 

контролю у 

спілкуванні; 

мовленнєвої 

компетентності, 

сформованості 

рівнів емпатійних 

здібностей, 

просоціальних 

тенденцій як 

фахових 

компетентностей, 

що відрізняються 

чітко вираженими 

тенденціями у 

студентів на різних 

етапах навчання.  

Старший 

викладач  
Чайковська 

О.М. 

Кам’я 

нець-

Подільс

ький 

націона

льний 

універс

итет 

імені 

Івана 

Огієнка 

1.Підготувати 1 

статтю у 

наукометричних та   

фахових виданнях 

категорія «Б». 

2. Взяти участь у 4 

міжнародних 

конференціях. 
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10 Психологічні 

особливості 

стійкості до 

стресу 

працівників 

ЗВО 

- 1. Здійснити 

детальний аналіз 

психологічних 

особливостей 

стійкості до стресу 

працівників закладу 

вищої освіти.   

- 2. 

Охарактеризувати 

психологічні 

чинники котрі 

впливають на 

стійкість до стресу 

працівників закладу 

вищої освіти. 

- 3. Дослідити зв’язок 

стійкості до стресу 

з рівнем 

задоволеності 

працею. 

 

 

Старший 

викладач 

Куриця Д.І. 

 1. Підготувати 2 

статті по відповідній 

тематиці у фахових 

виданнях категорія 

«Б». 

2. Взяти участь у 

роботі 4-х 

Міжнародних 

науково-практичних 

конференцій. 

3. Підготувати тези до 

Міжнародних 

науково-практичних 

конференцій. 

 

  

 

 

Тематичний план наукової роботи схвалено на засіданні кафедри 

загальної та практичної психології 27 листопада 2020 року, протокол №6 

 

Завідувач кафедри  

загальної та практичної психології                                           Л.А. Онуфрієва 


