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Наукова школа «ГЕНЕЗА ОСОБИСТОСТІ У СУЧАСНОМУ
СОЦІУМІ»

Керівник: доктор психологічних наук, професор Ліана Онуфрієва

Склад наукової школи:
Учасники школи, які здобули науковий ступінь доктора психологічних

наук: Л.А. Онуфрієва, Н.М. Гончарук.
Учасники школи, які здобули науковий ступінь кандидата

психологічних наук: О.В. Гудима, Н.С. Славіна, О.М. Чайковська, Н.Є.
Гоцуляк, О.А. Логвіна, Р.Т. Сімко, Д.І. Куриця, Ю.П. Данчук, Ю.А.
Михальська.

Основні напрями наукової діяльності учасників наукової школи:
− Теоретико-методологічні та концептуально-методичні основи

аксіогенезу особистості у сучасному соціумі.
− Особистість у контексті соціально-психологічних та

історико-психологічних досліджень.
− Соціально-психологічні засади розвитку міжособистісних

взаємин.
− Інноваційні психотехнології оптимізації самоефективості

особистості.
− Особливості використання професійного підходу у становленні

особистості сучасного фахівця.



2

− Теорія і методика підготовки майбутніх психологів щодо надання
ними психологічних послуг і формування їхньої професійної ідентичності.

− Особистісна ресурсність  у складних обставинах життєдіяльності.
Основні досягнення

Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня доктора
психологічних наук:

Професор Л.А. Онуфрієва захистила дисертацію на здобуття наукового
ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 – соціальна
психологія; психологія соціальної роботи. Тема дисертації:
«Соціально-психологічні засади розвитку професіоналізму майбутніх
фахівців соціономічних професій» (2020р.).

Доцент Н.М. Гончарук захистила дисертацію на здобуття наукового
ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.08 – спеціальна
психологія. Тема дисертації: «Психологія регулювання комунікації у підлітків
з порушеннями інтелектуального розвитку» (2021р.).

Під науковим керівництвом Л.А. Онуфрієвої захистили дисертації на
здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук:

1) Ренке Сергій Олександрович на тему «Психологічні чинники
становлення професійного образу «Я» у майбутніх психологів», зі
спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (2010 р.).

2)Михальська Юлія Анатоліївна на тему «Особливості побудови
стратегій психологічного захисту в професійній діяльності медичних сестер»,
зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології (2014 р.).

3) Чуловський Вадим Едуардович «Вплив інтраперсональних
конфліктів на формування соціальної компетентності особистості в
юнацькому віці» зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія; психологія
соціальної роботи (2018р.).

Монографії
(одноосібні та участь у колективних монографіях):

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.др.арк. ISBN 978-617-7699-08-7

2) Онуфрієва Л.А., Чайковська О.М. Соціально-психологічна
компетентність сучасного керівника у системі державного управління.
Соціально-психологічні проблеми психології становлення особистості
майбутнього фахівця : колективна монографія / [О. Гудима, Е. Івашкевич, Р.
Сімко, О. Шевчук, Ерн. Івашкевич, Д. Куриця, Н. Славіна, Л. Онуфрієва, О.
Чайковська, Л. Примачок, А. Сімко, Ю. Чала] ; за ред. Ед. Івашкевича, Л.
Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 348с.
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ISBN 978-617-7626-96-0 / 20,23 ум.др.арк.
3) Онуфрієва Л.А. The Psychology of Professional Realization of a Future

Specialist’s Personality: Theoretical and Methodological Aspect BonusLiber:
Rzeszów, 2017.  194 s. 12,1 ум.др.арк.

4)  Гончарук Н.М. Теоретичні і методичні засади психологічного
регулювання комунікації у підлітків із порушеннями інтелекту : монографія.
Київ: Наша друкарня, 2021. 340 с.

5) Славіна Н.С., Івашкевич Ед., Куриця Д.І. Концептуальні основи
професійного становлення майбутнього перекладача : колективна монографія
Соціально-психологічні проблеми психології становлення особистості
майбутнього фахівця / за редакцією Ед. Івашкевича, Л. Онуфрієвої.
Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С. 125‒217.

6) Гончарук Н.М. Психологічні особливості емоційно-вольового
регулювання особистості підлітків у ситуаціях комунікації. Актуальні
проблеми психології розвитку і самоствердження особистості у навчальному
середовищі : колективна монографія ; за ред. Н. Михальчук, Л. Онуфрієвої,
Кам’янець-Подільський : Друкарня Рута, 2020. 175‒210.

7) 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.

8) Чеканська О.А., Данчук Ю.П. Емпіричне дослідження психологічних
особливостей регуляції рухової активності підлітків. Актуальні проблеми
психології розвитку і самоствердження особистості у навчальному
середовищі: колективна монографія. [За редакцією Н. Михальчук,
Л. Онуфрієвої]. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С.
7–59.

9) Сімко Р., Івашкевич Е., Гудима О., Шевчук О. Соціальний інтелект
педагога та фасилітація його становлення: колективна монографія / за
редакцією Ед. Івашкевича, Л. Онуфрієвої.  Кам’янець-Подільський : ТОВ
«Друкарня «Рута», 2020. С.7–124.

Навчальні, навчально-методичні посібники:

1) Онуфрієва Л.А., Чайковська О.М. Психологія міжособистісних
взаємин та комунікації : навчально-методичний посібник.
Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2021. 128 с.

2) Чайковська О.М., Мельник Л.П. Просоціальна поведінка як складова
соціальної компетентності : навч.-метод. посіб. Кам’янець-Подільський :
Видавець Ковальчук О.В.,  2021.  128  с.

3) Бабелюк О.В., Гоцуляк Н.Є. Психологія травмуючих ситуацій :
Навчально-методичний посібник : Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня
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«Рута», 2021.110 с.
4) Бабелюк О.В., Гоцуляк Н.Є. Психологічна служба рятувальних

підрозділів : навч.-метод. посіб. : Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня
«Рута», 2021. 204 с.

5) Сімко Р.Т. Експериментальна психологія : навчально-методичний
посібник / укладачі Руслан Теодорович Сімко. Кам’янець-Подільський :
Видавець Ковальчук О.В., 2021. 198 с.

6) Сімко Р.Т. Теорії особистості : навчально-методичний посібник /
укладачі Руслан Теодорович Сімко, Алла Володимирівна Сімко.
Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2021. 162 с.

Перспективи розвитку наукової школи:
1. Підготовка монографій, навчальних і начально-методичних

посібників, статей.
2. Видання Збірника наукових праць «Проблеми сучасної психології»

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, включеного до
Переліку наукових фахових видань України, Категорія «Б».

3. Щорічно організація та проведення 4 міжнародних
науково-практичних конференцій із виданням матеріалів конференцій:

1) Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та
перспективи на пошану професора А.І. Шинкарюка, щорічно у жовтні.

2) Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні
напрями наукових досліджень молодих науковців, щорічно у листопаді.

3) Актуальні проблеми психології особистості на європейському
просторі, щорічно у лютому.

4) Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних
взаємин, щорічно у квітні.

4. Співпраця із зарубіжними науковими школами на основі п’яти
міжнародних науково-дослідницьких проєктів та програм (керівник
міжнародних науково-дослідницьких проєктів – Л.А. Онуфрієва; члени
наукової школи – учасники міжнародних науково-дослідницьких проєктів):

1) Українсько-французький науково-дослідницький проєкт
«Соціально-психологічні та соціокультурні засади розвитку, формування і
становлення особистості на сучасному європейському просторі: досвід та
перспективи». Термін дії проєкту: 01.09.2021р. – 01.12.2026р.

2) Українсько-білоруський науково-дослідницький проєкт «Актуальні
проблеми формування та становлення особистості професіонала». Термін дії
проєкту: 01.02.2021 р. – 01.02.2026 р.

3) Програма співробітництва Закладу освіти «Брестський державний
університет імені О.С. Пушкіна» З Кам’янець-Подільським національним
університетом імені Івана Огієнка (затверджується двосторонньо щорічно).



5

4) Спільний міжнародний українсько-польський
науково-дослідницький проєкт «Соціально-психологічні координати розвитку
та становлення особистості на сучасному європейському просторі» за №
02/2021. Термін дії проєкту: 01.03.2021р. – 01.12.2026 р.

5) Українсько-білоруський науково-дослідницький проєкт «Актуальні
проблеми формування і становлення особистості професіонала» № проєкту:
3/2017. Термін дії проєкту 01.10.2017р. − 01.10.2022р.

5. Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук,
доктора філософії зі спеціальності 053 Психологія.

6. Розроблення актуальних проблем психології як передумови
перспективного розвитку наукової школи та її впливу на створення сучасних
технологій підготовки майбутніх фахівців.

7. Наближення тематики досліджень до актуальних
соціально-психологічних і культурних потреб реґіону.

8. Залучення обдарованої молоді до участі у роботі наукової школи.

Наукову школу «Генеза особистості у сучасному соціумі» затверджено на
засіданні вченої ради факультету спеціальної освіти, психології і соціальної
роботи 25 листопада 2021 року, протокол №10.


