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Тематичний план науково-дослідної роботи  

кафедри загальної та практичної психології на 2022 р. 

 

Робота колективу кафедри загальної та практичної психології 

здійснюватиметься відповідно до теми кафедри «Особистість у сучасних 

соціально-психологічних, соціокультурних та професійних вимірах 

міжособистісної взаємодії: розвиток, становлення, самоздійснення», яка 

буде зареєстрована як тема НДР кафедри загальної та практичної психології  

Науковий керівник – Ліана Онуфрієва 

Виконавці: колектив кафедри загальної та практичної психології 

Терміни виконання роботи: 02.2022р. – 02.2027р. 

Завдання дослідження: систематизувати теоретичні положення і підходи у 

визначенні актуальних проблем психології розвитку, становлення, само 

здійснення особистості та міжособистісних взаємин на сучасному етапі 

розвитку науки і суспільства. Розкрити психологічні механізми розвитку 

психології особистості та міжособистісних взаємин. 

Очікуваний результат у 2022 р.: 1 колективна монографія, 2 статті у 

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

міжнародні конференції із публікацією матеріалів, 2 навчально-методичні 

посібники, 12 статей у фахових виданнях категорія «Б», підписання ще 

одного міжнародного науково-дослідницького проєкту. 

 

№ 

з/п 

 

Назва теми, 

Кафедра 

Завдання 

дослідження 

Науков

ий 

керівни

к та 

виконав

ці 

Орган

ізація 

замов

ник 

Форма подання 

результатів 

Колективна тема кафедри загальної та практичної психології «Особистість у 

сучасних соціально-психологічних, соціокультурних та професійних вимірах 

міжособистісної взаємодії: розвиток, становлення, самоздійснення». Науковий 

керівник – Ліана Онуфрієва. Терміни виконання роботи: 02.2022р. – 02.2027р. 
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1. 

 

Соціально-

психологічні та 

соціокультурні 

засади 

формування і 

становлення 

особистості 

професіонала в 

сучасних 

умовах 

міжособистісної 

взаємодії 

 

Здійснити аналіз 

сучасних 

вітчизняних і 

зарубіжних 

досліджень з 

проблеми 

соціально-

психологічних та 

соціокультурних 

засад формування і 

становлення 

особистості 

професіонала в 

сучасних умовах 

міжособистісної 

взаємодії 

- - 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 

1 колективна 

монографія,  

1 навчальний 

посібник,  

3 статті у фахових і 

науко метричних 

виданнях категорія Б, 

участь в організації і 

проведенні кафедрою 

4 міжнародних 

науково-практичних 

конференцій; участь у 

роботі 6 міжнародних 

науково-

дослідницьких 

проектах; 1 стаття в 

інших виданнях, 5 тез 

міжнародних науково-

практичних  

конференцій  

 Рецензування 

наукової 

продукції 

впродовж року. 

Опонування 

кандидатських 

дисертацій. 

Відгуки на 

автореферати 

- Рецензування, 

опонування, відгуки  

професор 

Онуфрієва 

Л.А., 

доценти 

Гудима 

О.В., 

Гончарук 

Н.М., 

Гоцуляк 

Н.Є., 

Логвіна 

 Рецензії, відгуки 
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кандидатських 

дисертацій. 

О.А. 

 1.Виконувати 

обов’язки 

відповідального 

редактора 

збірника 

наукових праць 

«Проблеми 

сучасної 

психології 

Кам’янець-

Подільського 

національного 

університету 

імені Івана 

Огієнка, 

Інституту 

психології імені 

Г.С. Костюка 

НАПН 

України», який 

включено до 

категорії «Б»,  

індексується у 8 

міжнародних 

науковометричн

их базах.  

 

2. Підготувати у 

2022 році 

наступні 4 

випуски: 55-58. 

 

3. Підготувати 

до друку у 

2022р. випуск 

14 збірника 

наукових праць 

«Вісник 

Кам’янець-

Подільського 

національного 

університету 

імені Івана 

Огієнка. 

Психологічні 

науки». 

- Рецензування 

статей, підготовка 

випусків до друку, 

- Подання випусків 

збірника на 

рецензування у 

науково метричні 

бази. 

- Проведення 

кафедрою  

- 4 міжнародних 

науково-

практичних 

конференцій 

професор 

Онуфрієва 

Л.А. 

Кам’янец

ь-

Подільсь

кий 

національ

ний 

університ

ет імені 

Івана 

Огієнка 

Випуски 55-58 

збірника наукових 

праць «Проблеми 

сучасної психології», 

випуск 14 збірника 

наукових праць 

«Вісник Кам’янець-

Подільського 

національного 

університету імені 

Івана Огієнка. 

Психологічні науки». 
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 Участь у 

міжнародних 

науково-

дослідницьких 

проєктах:  
№1Українсько-

білоруський 

науково-

дослідницький 

проєкт 

«Актуальні 

проблеми 

формування і 

становлення 

особистості 

професіонала» 

№ проєкту: 

3/2017.  

 Термін дії 

проекту 

01.10.2017  

01.10.2022 

1.  

№2 Українсько-

білоруський 

науково-

дослідницький 

проєкт 

«Актуальні 

проблеми 

формування та 

становлення 

особистості 

професіонала» 

між Кам’янець-

Подільським 

національним 

університетом 

імені Івана 

Огієнка та 

Брестським 

державним 

університетом 

імені О.С. 

Пушкіна (м. 

Брест, Республіка 

Білорусь). Термін 

дії проєкту: 

01.02.2021 р. – 

01.02.2026 р. 

№3 Спільний 

- 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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міжнародний 

українсько-

польський 

науково-

дослідницький 

проєкт 

«Соціально-

психологічні 

координати 

розвитку та 

становлення 

особистості на 

сучасному 

європейському 

просторі» між 

Кам’янець-

Подільським 

національним 

університетом 

імені Івана 

Огієнка та 

Жешівським 

університетом (м. 

Жешів, 

Республіка 

Польща) за 

№02/2021. Термін 

дії проєкту: 

01.03.2021 р. – 

01.12.2026 р.  

№4 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 2022р. 

2. 2.Підписання 

нових 

міжнародних 

 

 

 

 

Підписання нових 

науково-

дослідницьких 

проєктів 

(Словаччина, 

Польща, Білорусь) 

 

 

 

 

професор 

Онуфрієва 

Л.А., 

усі члени 

кафедри як 

учасники 

проєктів 
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науково-

дослідницьких 

проєктів та 

програм 

міжнародного 

наукового 

співробітництва 

 

 1.Організація і 

проведення VІІ 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

 «Актуальні 

проблеми 

психології 

особистості на 

європейському 

просторі», 15 

лютого 2022 

року. 

2.Підготовка і 

проведення ХIV 

міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

«Актуальні 

проблеми 

психології 

особистості та 

міжособис-тісних 

взаємин», 23 

квітня 2022 року і 

матеріалів 

конференції. 

3.Організація та 

участь у роботі 

VІІІ Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

«Актуальні 

проблеми 

експериментальн

ої психології:  

досвід та 

перспективи» 

на пошану 

професора 

Шинкарюка А.І., 

- Організація і 

проведення 4 

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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26 жовтня 2022 

року і матеріалів 

конференції. 

4. Участь у роботі 

VІІІ Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

 «Актуальні 

проблеми 

сучасної 

психології: 

перспективні та 

пріоритетні 

напрями 

наукових 

досліджень 

молодих 

науковців», 17 

листопада 2022 

року і матеріалів 

конференції. 

1.  

  Участь у роботі 

наукової школи,  

 Спільної 

лабораторії 

психології 

навчання 
Інституту 

психології імені 

Г.С. Костюка 

НАПН України і 

Кам’янець-

Подільського 

національного 

університету 

імені Івана 

Огієнка 

  

 1)актуальні 

проблеми 

психології 

особистості та 

міжособистісних 

взаємин; 

 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; 

 5)експериментальні 

дослідження в 

психології праці та 

управління. 

 

Керівник: 

професор 

Онуфрієва 

Л.А. та всі 

члени 

кафедри 

загальної 

та 

практичної 

психології 

 1 колективна 

монографія,  

4 навчальні 

посібники,  

15 статей у фахових і 

наукометричних 

виданнях категорія Б, 

участь у конференціях 

різних рівнів 

 Особливості Проаналізувати Доцент  Кам’янец Підготувати 1 статтю 
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2.  міжособистісних 

взаємин у групі 

молодших 

підлітків 

особливості і 

закономірності 

міжособистісних 

взаємин у групах 

молодших підлітків. 

Емпірично 

дослідити основні 

параметри, 

характеристики  та 

особливості 

взаємин у  групі 

молодших підлітків. 

Розробити 

тренінгову 

програму з 

оптимізації 

міжособистісної  

взаємодії молодших 

підлітків. 

 

Чайковськ

а О.М. 

ь-

Подільсь

кий 

національ

ний 

університ

ет імені 

Івана 

Огієнка 

у наукометричних та   

фахових виданнях. 

3. Взяти участь у 4 

міжнародних 

конференціях. 

 

3. 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. 

КПНУ Рецензування, відгуки 

4. Психологічна 

служба у різних 

сферах 

життєдіяльності 

людини 

1)теоретично 

дослідити місце 

психологічної 

служби у різних 

сферах 

життєдіяльності 

людини; 

2)проаналізувати 

форми та методи 

роботи 

психологічних 

служб різних сфер; 

3)дослідити 

Доцент  

Гоцуляк 

Н.Є. 

КПНУ 1.Підготувати 3 

наукові публікації, з 

них  1 статтю у 

фаховому виданні 

категорія «Б». 

2.Взяти участь у 4 

міжнародних 

конференціях. 

3.Участь у 

міжнародних науково-

дослідницьких 

проєктах. 

4.Підготувати до 
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ефективність 

роботи 

психологічних 

служб у різних 

сферах 

життєдіяльності 

людини. 

друку 1 навчальний 

посібник 

5. Тренінг 

комунікативної 

компетентності 

1.Обґрунтування 

теоретико-

методологічних 

підходів до 

вивчення 

комунікативної 

компетентності. 

2.Аналіз 

психологічних умов 

підвищення 

комунікативної 

компетентності 

майбутніх фахівців. 

3.Розроблення й 

апробування 

програми 

підвищення 

комунікативної 

компетентності 

майбутніх фахівців 

в умовах 

комунікативного 

тренінгу 

Доцент 

Гончарук 

Н.М., 

Ст..викл. 

Данчук 

Ю.П. 

КПНУ Навчальний посібник  

Підготувати 2 статті у 

фахових збірниках 

категорія «Б» Взяти 

участь у 4 

міжнародних 

конференціях. 

4 Становлення 

особистості  в 

різні вікові 

періоди  

Дослідження 

особистості  в різні 

вікові періоди 

 

Доцент 

Гудима 

О.В. 

КПНУ 1. Підготувати 1 

статтю у 

наукометричних та   

фахових виданнях 

категорія «Б». 

2. Взяти участь у 4 

міжнародних 

конференціях. 

3.Участь у 

міжнародних науково-

дослідницьких 

проєктах. 

4.Підготувати до 

друку 1 навчальний 

посібник 

5 Психологічні 

особливості 

розвитку емоцій 

1) Обґрунтувати 

сутність розвитку 

емоцій дітей 

Доцент 

Славіна 

Н.С. 

 1.Підготувати 3 

наукові публікації, з 

них  1 статтю у 
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та почуттів 

дітей 

дошкільного 

віку  

дошкільного віку. 

2) Обґрунтувати 

сутність розвитку 

почуттів дітей 

дошкільного віку. 

3) Дослідити  

критерії емоційного 

розвитку дітей 

дошкільного віку 

4) Визначити рівні 

емоційного 

розвитку дітей 

дошкільного віку 

 

фаховому виданні 

категорія «Б». 

2.Взяти участь у 4 

міжнародних 

конференціях. 

3.Участь у 

міжнародних науково-

дослідницьких 

проєктах. 

4.Підготувати до 

друку 1 навчальний 

посібник  

6 Становлення 

психологічної 

думки в Україні: 

провідні ідеї та 

історія розвитку 

1.Дослідити фактори 

ефективності 

імагінативних технік 

психотерапії. 

2.Визначити переваги 

використання 

групової форми 

кататимно-

імагінативної 

психотерапії 

(символдрами) в 

коучингу 

Доцент 

Логвіна 

О.А. 

 1.Підготувати 3 наукові 

публікації, з них  1 

статтю у фаховому 

виданні категорія «Б». 

2.Взяти участь у 4 

міжнародних 

конференціях. 

3.Участь у міжнародних 

науково-дослідницьких 

проєктах. 

 

7 Експеримент як 

метод 

психологічного 

дослідження  

Розкрити соціально-

психологічні 

аспекти 

психологічного 

експерименту  

 

Старший 

викладач  

Сімко Р.Т. 

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. 

3.Участь у 

міжнародних науково-

дослідницьких 

проєктах. 

 

8 Індивідуальні 

особливості 

усвідомленої 

саморегуляції 

людини  

 

1) Визначити 

психологічні 

чинники, що 

позитивно 

впливають на 

усвідомлену 

саморегуляцію 

людини 

2)Дослідити 

найвиразніші 

Старший 

викладач 

Данчук 

Ю.П. 

Кам’я 

нець-

Подільс

ький 

націона

льний 

універс

итет 

імені 

Івана 

1. Підготувати 1 

статтю у 

наукометричних та   

фахових виданнях 

категорія «Б». 

2.Взяти участь у 4 

міжнародних і 1 

закордонній 

конференціях із 

публікаціями 
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типологічні групи, 

що відрізняються 

між собою 

особливостями 

усвідомленої 

саморегуляції 

поведінки 

Огієнка матеріалів. 

3. Участь у 

міжнародних науково-

дослідницьких 

проєктах. 

4.Участь в оргкомітеті   

проведення кафедрою 

4 міжнародних 

конференцій. 

10 Психологічні 

особливості 

професійного 

стресу в 

управлінській 

діяльності 

1. Аналіз питання 

психологічних 

особливостей 

стійкості до стресу. 

2. Здійснити 

дослідження впливу 

професійного 

стресу на 

ефективність 

управлінської 

діяльності.  

- 3. Проаналізувати 
шляхи ефективної 
реалізації механізмів 
протидії впливу 
стресу.  

-  

 

Старший 

викладач 

Куриця 

Д.І. 

КПНУ 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 кафедри загальної та практичної 

психології на 2022 рік схвалено на засіданні кафедри загальної та практичної 

психології 01 грудня 2021 року протокол №6. 

 

Завідувач кафедри  

загальної та практичної психології                                           Ліана  Онуфрієва 


