
Кадровий склад кафедри практичної психології згідно з ліцензійними умовами 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові науково-

педагогічного, 

педагогічного, 

наукового 

працівника 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменув

ання 

посади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня кваліфікація 

(найменування 

закладу, який 

закінчив науково-

педагогічний, 

педагогічний, 

науковий працівник, 

рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

 

 

 

 

Освітня кваліфікація 

(науковий ступінь, шифр і 

найменування наукової 

спеціальності, тема 

дисертації (серія, номер, 

дата, ким виданий диплом), 

вчене звання, за якою 

кафедрою (спеціальністю) 

присвоєно (серія, номер, 

дата, ким виданий атестат) 

 

 

 

 

Професійна кваліфікація (відомості про 

досвід професійної діяльності (заняття) за 

відповідним фахом (спеціальністю, 

спеціалізацією) із зазначенням посади та 

строку роботи на цій посаді (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, наукової 

діяльності), керівництво (консультування) 

дисертації на здобуття наукового ступеня за 

спеціальністю (прізвище, ім’я, по батькові 

дисертанта, здобутий науковий ступінь, 

спеціальність, назва дисертації, рік захисту, 

серія, номер, дата, ким виданий диплом), 

наявність публікацій у наукових виданнях, 

які включені до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core Collection), 

протягом останніх п’яти років) 

 

Відомості про підвищення 

кваліфікації 

(найменування закладу, 

вид документа, тема, дата 

видачі і кількість 

навчальних кредитів 

(годин)) 

 

 

 

 

 

 

 

Досягнення у професійній 

діяльності (відповідно до 

пункту 38 Ліцензійних 

умов провадження 

освітньої діяльності) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Стець Валентина 

Іванівна 

Доцент, 

завідувач 

кафедри 

Київський державний 

педагогічний 

інститут імені 

О.М.Горького 

1991 

Педагогіка і 

психологія (шкільна) 

Викладач-дослідник з 

педагогіки та 

психології 

 

Кандидат філософських 

наук 

09.00.10 — філософія освіти 

Тема: Елітарність як 

концепт філософії освіти 

ДК№ 047364 

02.07.2008 

(Національний педагогічний 

університет імені М.П. 

Драгоманова) 

 

Доцент кафедри практичної 

психології 

12 ДЦ № 024955 

04.04.2011 

(Дрогобицький державний 

педагогічний університет 

імені Івана Франка) 

 

Професійна кваліфікація (відомості про 

досвід професійної діяльності (заняття) за 

відповідним фахом (спеціальністю, 

спеціалізацією) із зазначенням посади та 

строку роботи на цій посаді (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності); 

1. Керівник психологічної служби 

ДДПУ імені Івана Франка на громадських 

засадах  

(з березня 2021 року по теперішній час). 

2. Психолог Дрогобицького 

добровільного товариства захисту дітей та 

молоді з інвалідністю «Надія»  

(з 2012 року по теперішній час). 

3. Консультант Дрогобицького 

міського територіального центру 

соціального обслуговування населення. 

Наявність публікацій у наукових 

виданнях, які включені до переліку 

Стажування: 

Національна академія 

педагогічних наук 

України Український 

науково-методичний 

центр практичної 

психології і соціальної 

роботи 

18.03.2015-18.02.2016 

Сертифікат СП №1541765 

 

 

Національний 

педагогічний університет 

імені 

М.П. Драгоманова 

Кафедра спеціальної 

психології та медицини 

20.09.2017-20.03.2018 

Довідка № 58 від 

1) наявність не менше 

п’яти публікацій у 

періодичних наукових 

виданнях, що включені 

до переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection; 

1. Стець В.І. 

Предметна спрямованість 

психолого-педагогічного 

супроводу мігрантів / В.І. 

Стець, Т.І. Гера // 

Науковий вісник 

Херсонського державного 

університету. Серія 

«Психологічні науки». – 

2017. Випуск 4. Том 1. – 

Херсон : Видавничий дім 



фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, Web 

of Science Core Collection), протягом 

останніх п’яти років); 

1. Стець В.І. Предметна спрямованість 

психолого-педагогічного супроводу 

мігрантів / В.І. Стець, Т.І. Гера // Науковий 

вісник Херсонського державного 

університету. Серія «Психологічні науки». – 

2017. Випуск 4. Том 1. – Херсон : 

Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 

97-101  (Index Copernicus) 

2. Стець В. Особливості психолого-

педагогічної роботи із сім'ями, що 

виховують дітей із інвалідністю / В. Стець, 

К. Ба’бяк // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія 

«Психологічні науки» – 2018. Випуск 1. Том 

1. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 

2018. – С. 179-184. (Index Copernicus) 

3. Стець В.І. Украинский опыт работы 

с семьями, вспитывающими детей с 

инвалидностью (из практики работы 

Дрогобычского добровольного общества 

защиты детей и молодежи с инвалидностью 

«Надежда». Zeszyty Naukowe Panstwowej 

Wyższej Szkoly Zawodowej im. Witelona w 

Legnicy. nr 31 (2) / 2019. р.р. C.223-231.  

(Index Copernicus і у країнах ОЕСР)  

4. Стець В.І. Проблемні аспекти та 

фактори готовності до інклюзивної освіти 

педагогів і батьків. Проблеми гуманітарних 

наук: наукові записки ДДПУ. Психологія. 

Випуск 43. Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ ім.І. Франка, 2018. 

С. 161-173. (Index Copernicus)  

 

26.03.2018 р. «Гельветика», 2017. – С. 

97-101  (Index Copernicus) 

2. Стець В. 

Особливості психолого-

педагогічної роботи із 

сім'ями, що виховують 

дітей із інвалідністю / В. 

Стець, К. Ба’бяк // 

Науковий вісник 

Херсонського державного 

університету. Серія 

«Психологічні науки» – 

2018. Випуск 1. Том 1. – 

Херсон : Видавничий дім 

«Гельветика», 2018. – С. 

179-184. (Index 

Copernicus) 

3. Стець В.І. 

Украинский опыт работы с 

семьями, вспитывающими 

детей с инвалидностью (из 

практики работы 

Дрогобычского 

добровольного общества 

защиты детей и молодежи 

с инвалидностью 

«Надежда». Zeszyty 

Naukowe Panstwowej 

Wyższej Szkoly Zawodowej 

im. Witelona w Legnicy. nr 

31 (2) / 2019. р.р. C.223-

231.  (Index Copernicus і у 

країнах ОЕСР)  

4. Стець В.І. 

Проблемні аспекти та 

фактори готовності до 

інклюзивної освіти 

педагогів і батьків. 

Проблеми гуманітарних 

наук: наукові записки 

ДДПУ. Психологія. 

Випуск 43. Дрогобич: 



Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ ім.І. Франка, 

2018. С. 161-173. (Index 

Copernicus) 

5. Стець В.І., Копко І.Є. 

Компетентнісний підхід у 

формуванні готовності 

майбутнього вчителя до 

роботи в умовах 

інклюзивної освіти / І. 

Копко, В. Стець // 

Науковий часопис НПУ 

імені М. П. Драгоманова. – 

Серія 15. Науково-

педагогічні проблеми 

фізичної культури / 

Фізична культура і спорт. 

– Випуск 5 К (86) 17. – 

Київ : Видавництво НПУ 

імені М.П.Драгоманова, 

2017 . – С. 162 – 166. 

6. Стець В.І. 

Предметна спрямованість 

психолого-педагогічного 

супроводу мігрантів / В.І. 

Стець, Т.І. Гера // 

Науковий вісник 

Херсонського державного 

університету. Серія 

«Психологічні науки». – 

2017. Випуск 4. Том 1. – 

Херсон : Видавничий дім 

«Гельветика», 2017. – С. 

97-101. 

7. Стець В. 

Особливості психолого-

педагогічної роботи із 

сім'ями, що виховують 

дітей із інвалідністю / В. 

Стець, К. Ба’бяк // 

Науковий вісник 

Херсонського державного 



університету. Серія 

«Психологічні науки» – 

2018. Випуск 1. Том 1. – 

Херсон : Видавничий дім 

«Гельветика», 2018. – С. 

179-184. 

8. Стець В.І. 

Специфіка соціально-

психологічної адаптації 

мігрантів в приймаючому 

полікультурному 

суспільстві Щомісячний 

науково-педагогічний 

журнал «Молодь і ринок»  

№2 (181), 2020 – С. 133-

139. 

3) наявність виданого 

підручника чи 

навчального посібника 

(включаючи електронні) 

або монографії 

(загальним обсягом не 

менше 5 авторських 

аркушів), в тому числі 

видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 

авторського аркуша на 

кожного співавтора); 

1. Стець В. Соціально-

психологічна адаптація 

студента-мігранта в нових 

соціокультурних умовах. 

Прагнення до задоволення 

потреби в само 

актуалізації – 

найважливіша умова 

адаптації ВПО за типом 

інтеграції. Предметна 

спрямованість психолого-

педагогічного супроводу 

мігрантів. Індивідуальна 

та групова робота з 



дітьми-переселенцями в 

контексті психолого-

педагогічного супроводу. 

Психолого-педагогічний 

супровід осіб, 

постраждалих від 

міграційних процесів в 

умовах сучасних 

українських реалій: теорія 

і практика: колективна 

монографія. / [Н. В. 

Скотна, М. П. Пантюк, 

І.М. Галян та ін.] 

Дрогобич: РВВ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2019. 

С. 151–185. 

4) наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників 

для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти 

та дистанційного 

навчання, електронних 

курсів на освітніх 

платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/мето

дичних 

вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших 

друкованих навчально-

методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування; 

1. Скотна Н.В., Стець В.І. 

Методи спеціальних 

науково-психологічних 

досліджень / Н.В. Скотна, 

В.І. Стець. – Дрогобич : 

Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені І. 

Франка, 2017. – 54с. 



2. Стець В.І., Бандура Г.Р. 

Словник для навчальної 

дисципліни «Загальна 

психологія з 

практикумом» // 

Валентина Стець, Галина 

Бандура. – Дрогобич : РВВ 

ДДПУ ім. І. Фрака, 2018. – 

110 с.  

3. Стець В.І. Дитяча 

психіатрія / В.І. Стець, І.Є. 

Копко. – Дрогобич : РВВ 

ДДПУ ім. І. Франка, 2018. 

–  249с.  

8) виконання функцій 

(повноважень, 

обов’язків) наукового 

керівника або 

відповідального 

виконавця наукової теми 

(проекту); 

Відповідальний 

виконавець проекту 

«Розробка технології 

психолого-педагогічного 

супроводу осіб, 

постраждалих від 

міграційних процесів в 

умовах сучасних 

українських реалій». 

10) участь у міжнародних 

наукових та/або освітніх 

проектах, залучення до 

міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя 

міжнародної категорії”; 

Польсько-Український 

проект ««Польсько-

українська науково-

методична співпраця у 

напрямі сприяння 

розвитку системи 



профілактики та 

підготовки фахівців у 

галузі протидії 

ризикованій поведінці 

дітей та молоді в Україні». 

15) наявність науково-

популярних та/або 

консультаційних 

(дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій з 

наукової або професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

1.  Стець В. Вплив 

факту народження дитини 

з інвалідністю на 

особистісні 

характеристики матерів, 

які їх виховують / В. 

Стець, К. Баб’як // 

Международный научный 

журнал Science Review, 

Poland – С.12-17. 

2. c. Стець В. 

Корекційно-розвивальна 

робота з дітьми з 

особливими потребами за 

«Програмою розвитку осіб 

з інтелектуальною 

недостатністю» / В. Стець, 

К. Ба’бяк // Проблеми 

гуманітарних наук : 

збірник наукових праць 

ДДПУ ім. Івана Франка. 

Серія «Психологія» / ред. 

кол. Надія Скотна 

(головний редактор), 

Р.Хавула (редактор серії) 

та ін. – Дрогобич : РВВ 

ДДПУ імені І. Франка, 

2017. – Випуск сорок 



перший. – 222с. – С. 153-

168. 

3.Стець В.І. Особливості 

функціонування сімей, що 

виховують дітей з ОПФР. 

Методологічні, теоретичні 

та практичні проблеми 

психологічної науки: 

матеріали І Міжнародної 

наукової інтернет-

конференції (17 квітня 

2019 року, Дрогобич). 

С.211-221.  

4. Стець В.І. Основні 

напрямки роботи з сім’ям, 

які виховують дитину з 

порушеннями психічного 

розвитку. Інклюзивна 

освіта: досвід і 

перспективи: матеріали VI 

міжнародної науково-

практичної конференції 

(16 травня 2019 року, м. 

Вінниця). С.67-73. 

5. Стець В.І. Готовність 

педагогів сучасної 

української школи до 

роботи в умовах 

інклюзивної освіти 

Проблеми гуманітарних 

наук: збірник наукових 

праць ДДПУ імені Івана 

Франка, Психологія. 

Випуск 43. Дрогобич: РВВ 

ДДПУ ім. І. Франка, 2018. 

–  С.130–146. 

20) досвід практичної 

роботи за спеціальністю 

не менше п’яти років 

(крім педагогічної, 

науково-педагогічної, 

наукової діяльності). 



1. Психолог 

Дрогобицького 

добровільного товариства 

захисту дітей та молоді з 

інвалідністю «Надія»  

(з 2012 року по 

теперішній час). 

2. Консультант 

Дрогобицького міського 

територіального центру 

соціального 

обслуговування 

населення 

Галян Ігор 

Михайлович 

професор Київський державний 

педагогічний 

інститут імені О.М. 

Горького, 1991р. 

Педагогіка і методика 

виховної роботи. 

Методист виховної 

роботи. Викладач 

етики і психології 

сімейного життя. 

Доктор психологічних наук, 

19.00.01 Загальна 

психологія, історія 

психології. 

Тема дисертації: Психологія 

ціннісно-смислової 

саморегуляції майбутніх 

педагогів. 

Диплом: ДД №006898 від 11 

жовтня 2017 р. 

Інститут психології 

ім. Г.С. Костюка НАПН 

України. 

 

Професор кафедри  

практичної психології 

Атестат: АП №000777 від 05 

березня 2019 р. 

Дрогобицький державний 

педагогічний університет 

імені Івана Франка 

1.Публікації у наукових виданнях, які 

включені до переліку фахових видань 

України: 

Галян І.М. Адаптована особистість як 

суб’єкт навчально-професійної діяльності. 

Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія: Психологічні науки. 

Вип. 4, Т.1, Херсон: Вид-во Видавничий дім 

«Гельветика», 2018. C. 42–47. 

Галян I.М. Психологія смисложиттєвих 

переживань сучасної студентської молоді. 

Психологічний часопис : збірник наукових 

праць / за ред. С.Д. Максименка. № 8. Вип. 

18. Київ: Інститут психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України, 2018. С. 38–

57.  

Галян І.М. Життєві репрезентації як 

регулятори аксіогенезу особистості. 

Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія: Психологічні науки. 

Вип. 1, Т.1, Херсон: Вид-во Видавничий дім 

«Гельветика», 2018. C. 62–67.  

Галян І.М. Особистісні детермінанти 

відповідальності майбутніх педагогів. 

Інсайт: психологічні виміри суспільства: 

наук. журн. / ред. кол. І. Попович, 

С. Бабатіна, І. Крупник та ін. Херсон: 

Видавничий дім «Гельветика», 2019. Вип. 

1. С. 15–21. 

Тернопільський 

національний 

педагогічний університет 

імені Володимира 

Гнатюка, Довідка: №66-33 

від 25.04.2019р. 

 

1) наявність за останні 

п’ять років наукових 

публікацій у періодичних 

виданнях, які включені 

до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Web 

of Science Core Collection: 

Halian I. Methodological 

Bases of Distinguishing 

Types of Value-Sense Self-

Regulation in Future 

Teachersn. Science and 

education. Academic Jornal 

of South National 

Pedagogical University 

named after K.D. Ushynsky. 

Psichology. 2017. 

№9/CLXII. Р.36–41. (Web 

of Science). 

Галян І.М. Мотиваційно-

ціннісні детермінанти 

професійного становлення 

майбутніх учителів 

фізичної культури. Наука і 

освіта. Науково-

практичний журнал 

Південноукраїнського 

національного 

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=science%20and%20education
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=science%20and%20education


Галян О.І., Галян І.М. Особа з 

інвалідністю у рефлексіях студентів-

психологів. Психологія особистості. Івано-

Франківськ. 2019. №1. (10). C 99–109. 

Галян I.М. Психологія смисложиттєвих 

переживань сучасної студентської молоді. 

Психологічний часопис: зб. наук. праць. 

2018. Т.18. № 8. С. 38–57. 

2. Публікації у наукових виданнях, які 

включені до наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core Collection), 

протягом останніх п’яти років) 

Halian I. Methodological Bases of 

Distinguishing Types of Value-Sense Self-

Regulation in Future Teachersn. Science and 

education. Academic Jornal of South National 

Pedagogical University named after 

K.D. Ushynsky. Psichology. 2017. №9/CLXII. 

Р.36–41. (Web of Science). 

Галян І.М. Мотиваційно-ціннісні 

детермінанти професійного становлення 

майбутніх учителів фізичної культури. 

Наука і освіта. Науково-практичний 

журнал Південноукраїнського національного 

педагогічного університету імені 

К.Д. Ушинського. Психологія. 2018. №3. 

С.36–42. (Web of Science). 

Halian, I., Halian, O., Gusak, L., Bokshan, H., 

& Popovych,I. Communicative Competence in 

Training Future Language and Literature 

Teacher. Revista Amazonia Investiga. 2020. 9 

(29). pp. 530-541. (Web of Science). 

3. Керівництво (консультування) дисертації 

на здобуття наукового ступеня за 

спеціальністю (прізвище, ім’я, по батькові 

дисертанта, здобутий науковий ступінь, 

спеціальність, назва дисертації, рік захисту, 

серія, номер, дата, ким виданий диплом) 

Гринців Мар’яна Василівна  
Тема дисертації: «Особливості 

саморегуляції майбутніх психологів як 

чинник їхнього професійного становлення»; 

педагогічного 

університету імені 

К.Д. Ушинського. 

Психологія. 2018. №3. 

С.36–42. (Web of Science). 

Halian, I., Halian, O., 

Gusak, L., Bokshan, H., & 

Popovych,I. Communicative 

Competence in Training 

Future Language and 

Literature Teacher. Revista 

Amazonia Investiga. 2020. 9 

(29). pp. 530-541. (Web of 

Science). 

 

2) наявність не менше 

п’яти наукових публікацій 

у наукових виданнях, 

включених до переліку 

наукових фахових видань 

України: 

Галян І.М. Адаптована 

особистість як суб’єкт 

навчально-професійної 

діяльності. Науковий вісник 

Херсонського державного 

університету. Серія: 

Психологічні науки. Вип. 4, 

Т.1, Херсон: Вид-во 

Видавничий дім 

«Гельветика», 2018. C. 42–

47. 

Галян I.М. Психологія 

смисложиттєвих 

переживань сучасної 

студентської молоді. 

Психологічний часопис : 

збірник наукових праць / за 

ред. С.Д. Максименка. № 

8. Вип. 18. Київ: Інститут 

психології імені 

Г.С. Костюка НАПН 

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=science%20and%20education
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=science%20and%20education
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=science%20and%20education
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=science%20and%20education
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=science%20and%20education
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=science%20and%20education


спеціальність 19.00.07 – педагогічна та 

вікова психологія. Захист відбувся 29 

червня 2016 р. на засіданні спеціалізованої 

вченої ради К 26.133.04  в Київському 

університеті імені Бориса Грінченка. 

Диплом: ДК № 038794 виданий 29.09.2016 

р. Київським університетом імені Бориса 

Грінченка 

Дуб Віра Григорівна 

Тема дисертації: «Психологічні особливості 

становлення ціннісно-смислової сфери 

майбутніх педагогів у процесі підготовки до 

професійної діяльності» 

спеціальність 19.00.07 – педагогічна та 

вікова психологія. 

Захист відбувся 21 квітня 2015 р. на 

засіданні спеціалізованої вченої ради К 

26.133.04 у Київському університеті імені 

Бориса Грінченка 

Дані про диплом: ДК № 029767 від 30 

червня 2015 року виданий Київським 

університетом імені Бориса Грінченка 

 

України, 2018. С. 38–57.  

Галян І.М. Життєві 

репрезентації як 

регулятори аксіогенезу 

особистості. Науковий 

вісник Херсонського 

державного університету. 

Серія: Психологічні науки. 

Вип. 1, Т.1, Херсон: Вид-

во Видавничий дім 

«Гельветика», 2018. C. 62–

67.  

Галян І.М. Особистісні 

детермінанти 

відповідальності 

майбутніх педагогів. 

Інсайт: психологічні 

виміри суспільства: наук. 

журн. / ред. кол. 

І. Попович, С. Бабатіна, 

І. Крупник та ін. Херсон: 

Видавничий дім 

«Гельветика», 2019. Вип. 

1. С. 15–21. 
Галян О.І., Галян І.М. 

Особа з інвалідністю у 

рефлексіях студентів-

психологів. Психологія 

особистості. Івано-

Франківськ. 2019. 

№1. (10). C 99–109. 

Галян I.М. Психологія 

смисложиттєвих 

переживань сучасної 

студентської молоді. 

Психологічний часопис: зб. 

наук. праць. 2018. Т.18. 

№ 8. С. 38–57. 

 

3) наявність виданого 

підручника чи 

навчального посібника або 



монографії: 

Галян І.М. Ціннісно-

смислова саморегуляція 

особистості: ґенеза та 

механізми функціонування 

: монографія. Дрогобич: 

РВВ ДДПУ імені Івана 

Франка, 2016. 402 с. 

Галян І.М., Дуб В.Г.  

Психологічні особливості 

ціннісно-смислового 

розвитку майбутніх 

педагогів : монографія. 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ 

імені Івана Франка ; В-во 

ТзОВ «Трек ЛТД», 2016. 

192 с. 

Галян О.І., Галян І.М. 

Ціннісні детермінанти 

становлення професійної 

культури майбутнього 

педагога. Професійна 

культура : сутність, 

фахові особливості, 

розвиток : колективна 

монографія / кол. авт. ; 

відп. ред. Г.Є. Улунова. 

Суми : СумДПУ імені 

А.С. Макаренка, 2016. 

С. 213–227.  

Halian I. M. Values and 

meanings as systemic 

formations of the psyche. 

Modern  research  of  the  

representatives  of  

psychological  sciences : 

collective  monograph  /  

O.Ye. Blynova,  

Yu.O. Bystrova,  

I.M. Halian,  

O.M. Kikinezhdi, etc. Lviv-



Toruń : Liha-Pres, 2019. 38–

59. 

4) наукове керівництво 

(консультування) 

здобувача, який одержав 

документ про 

присудження наукового 

ступеня: 

Кандидатів психологічних. 

наук: 

Гринців Мар’яна 

Василівна «Особливості 

саморегуляції майбутніх 

психологів як чинник 

їхнього професійного 

становлення»; 

спеціальність 19.00.07 – 

педагогічна та вікова 

психологія. Захист 

відбувся 29 червня 2016 р. 

на засіданні 

спеціалізованої вченої 

ради К 26.133.04  в 

Київському університеті 

імені Бориса Грінченка. 

7) робота у складі 

експертних рад з питань 

проведення експертизи 

дисертацій МОН або 

галузевих експертних рад 

Національного агентства із 

забезпечення якості вищої 

освіти, або Акредитаційної 

комісії, або їх експертних 

рад, або міжгалузевої 

експертної ради з вищої 

освіти Акредитаційної 

комісії, або трьох 

експертних комісій 

МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-

методичної ради/науково-



методичних комісій 

(підкомісій) з вищої освіти 

МОН: 

Член Експертної ради 

МОН України за фаховим 

напрямом «Педагогіка, 

психологія, проблеми 

молоді та спорту» 

Секція 19 Наукової ради 

МОН України (2018-2023). 

8) виконання функцій 

наукового керівника або 

відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), 

або головного 

редактора/члена 

редакційної колегії 

наукового видання, 

включеного до переліку 

наукових фахових видань 

України, або іноземного 

рецензованого наукового 

видання 

   1. Член редакційної 

колегії наукових видань, 

включених до переліку 

наукових фахових видань 

України (категорія Б): 

– «Соціально-правові 

студії» – науково-

аналітичний журнал 

(ЛьвДУВС, м. Львів) 

(категорія Б); 

– «Інсайт: психологічні 

виміри суспільства» - 

науковий журнал (ХДУ, 

м. Херсон) (категорія Б); 

– Науковий вісник 

Херсонського державного 

університету. Серія 

«Психологічні науки»  

(ХДУ, м. Херсон) 



(категорія Б). 

10) організаційна робота 

у закладах освіти на 

посадах керівника 

(заступника керівника) 

освіти/інституту/факульте

ту/відділення (наукової 

установи)/ філії/кафедри 

або іншого 

відповідального за 

підготовку здобувачів 

вищої освіти 

підрозділу/відділу 

(наукової 

установи)/навчально-

методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншо

го навчально-наукового 

(інноваційного) 

структурного 

підрозділу/вченого 

секретаря закладу освіти 

(факультету, 

інституту)/відповідального 

секретаря приймальної 

комісії та його заступника 

– гарант освітньо-

професійної програми 

спеціальності 053 

«Практична психологія» 

другого (освітньо-

наукового) рівня вищої 

освіти; 

11) участь в атестації 

наукових кадрів як 

офіційний опонент або 

члена постійної 

спеціалізованої вченої 

ради (не менше трьох 

разових спеціалізованих 

вчених рад): 

–  участь в атестації 



наукових працівників як 

офіційний опонент – 5. 

13) наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників для 

самостійної роботи 

студентів та дистанційного 

навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/метод

ичних 

вказівок/рекомендацій 

загальною кількістю три 

найменування: 

Галян Ігор. Пенітенціарна 

психологія : методичні 

рекомендації до 

семінарських занять [для 

підготовки фахівців 

другого (магістерського) 

рівня вищої освіти 

спеціальності 

«Психологія»]. – 

Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2019. 56 с. 

Галян І.М. Магістерський 

семінар : методичні 

рекомендації до вивчення 

навчальної дисципліни 

студентами другого 

(магістерського) рівня 

вищої освіти спеціальності 

Психологія та «Практична 

психологія». Дрогобич : 

Ред.-видав. відділ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2016. 

58 с. 

 

15) наявність науково-



популярних та/або 

консультаційних 

(дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій з 

наукової або професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше п’яти 

публікацій: 

Галян І.М. Фасилітація 

становлення ціннісно-

смислової сфери 

майбутніх педагогів під 

час підготовки до 

професійної діяльності. 

Особистість у кризових 

умовах та критичних 

ситуаціях життя: 

Матеріали 

IV Міжнародної науково-

практичної конференції 

(м. Суми, 22−23 лютого 

2018 р.). – Суми : 

Сумський державний 

університет. 2018. – 

С. 336-338. 

Галян І. Глибина 

смисложиттєвих 

переживань як чинник 

становлення майбутнього 

педагога. Психологічні 

виміри розвитку сучасної 

освіти України в умовах 

євроінтеграції : матер. 

міжнар. наук.-практ. конф. 

(Тернопіль, 19-20 жовтня 

2018 р.) / упорядн. 

Г. Радчук, З. Адамська, 

І. Андрійчук. Тернопіль : 

ТНПУ ім. В. Гнатюка, 

2018. С. 106-108.  

Галян І. Психологічні 

особливості особистості, 



що перебуває в кризовому 

стані. Особистість у 

кризових умовах та 

критичних ситуаціях 

життя : матер. V 

Міжнародної наук.-практ. 

конф. (Суми, 28 лютого – 

1 березня 2019 р.). Суми : 

Вид-во СумДПУ імені 

А.С. Макаренка, 2019. 

С.42–44. 

Галян І. Особистісні 

чинники психологічного 

благополуччя особистості. 

Психологія національної 

безпеки і благополуччя 

особистості: тези І 

Міжнар. наук.-практ. 

конфер. (Львів, 14-15 

березня 2019 р.). Львів: 

Видавництво Львівської 

політехніки, 2019. С. 43–44. 

Галян І., Галян А. 

Смислові предиктори 

психічного здоров’я 

особистості. Психічне 

здоров’я особистості у 

кризовому суспільстві : 

збірник тез ІІІ Всеукр. 

наук.-практ. конфер. 

(Львів, 19 жовтня 2018 р.) 

/ упор. Н. Бамбурак. 

Львів : ЛьвДУВС, 2018. 

С.94–99. 

Галян І. Культура гідності як 

пріоритет сучасної 

психологічної освіти і 

практики. Психологічні 

вектори розвитку 

гуманітарної освіти в 

умовах євроінтеграції 

освітнього простору: 



результати і перспективи 

дослідження : матер. 

всеукр. наук.-практ. 

конфер. (Дрогобич, 4-5 

жовтня 2019 р.) / за заг. 

ред. проф. І. Галяна. 

Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ 

імені І. Франка, 2019. 

С. 23–25. 

16) участь у професійних 

об’єднаннях за 

спеціальністю: 

- Член Української 

асоціації дослідників 

освіти; 

- Член Української 

асоціації сімейних 

психологів. 

Галян 

Олена Іванівна 

професор Київський державний 

педагогічний 

інститут імені 

О.М.Горького 

1991 

Педагогіка і 

психологія 

(дошкільна) 

 

Викладач дошкільної 

педагогіки і 

психології. 

Вихователь 

Доктор педагогічних наук 

13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія 

педагогіки  

Тема: Розвиток ідеї 

суб’єктності особистості 

школяра у педагогічному 

дискурсі ХХ століття 

ДД № 007781 

23.10.2018 

(Дрогобицький державний 

педагогічний університет 

імені Івана Франка) 

 

 

Професор кафедри 

практичної психології 

АП № 002457 

09.02.2021 

(Дрогобицький державний 

педагогічний університет 

імені Івана Франка) 

 

1. Popovich, I., Zavatskyi, V., Geyko, Ie., 

Halian, O., Zavatskyi, Yu., Radul, I. Research 

on the Structure, Variables and 

Interdependence of the Factors of Tourists’ 

Mental State of Expectation for Leisure in 

Ukraine. Revista ESPACIOS. 2019, Vol. 40 

(№ 37). Page 22. (Scopus) 

2. Popovych I., Halian O., Geiko V., Zaverukha 

O., Spytska L., Bokhonkova Yu., Fedyk O. 

Research on the Correlation Between 

Subjective Control аnd the Indexes of Study 

Progress of Bachelors of the Faculty оf 

Physical Education and Sport. Revista 

inclusiones. Vol. 7 núm. Especial. 2020. 

pp. 497-511. (WoS) 

3. Popovych I., Halian O., Bokhonkova Yu., 

Serbin Ju., Buhaiova N., Blyskun O., 

Yaremchuk V. Research on the Motivational 

Mental States of Future Bachelors of the 

Faculty оf Physical Education and Sports in the 

Educational Process. Revista inclusiones. 

Vol. 7 núm.4. 2020. pp. 159-178. (WoS) 

Стажування: Люблінський 

католицький університет 

Іоанна Павла ІІ 

(м. Люблін, Республіка 

Польща), кафедра 

психології емоцій та 

мотивації Інституту 

психології у межах 

програми: 

«Здоров’язберігаючі 

технології та якість життя, 

медичні, педагогічні, 

соціально-психологічні 

виміри» (з 10 лютого 

2020 р. по 23 лютого 2020 

р.) 

Довідка 

№KPEM/1/36746/2020 

1) наявність за останні 

п’ять років наукових 

публікацій у періодичних 

виданнях, які включені 

до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Web 

of Science Core Collection: 

1. Popovich, I., Zavatskyi, 

V., Geyko, Ie., Halian, O., 

Zavatskyi, Yu., Radul, I. 

Research on the Structure, 

Variables and 

Interdependence of the 

Factors of Tourists’ Mental 

State of Expectation for 

Leisure in Ukraine. Revista 

ESPACIOS. 2019, Vol. 40 

(№ 37). Page 22. (Scopus) 

2. Popovych I., Halian O., 

Geiko V., Zaverukha O., 

Spytska L., Bokhonkova 

Yu., Fedyk O. Research on 



the Correlation Between 

Subjective Control аnd the 

Indexes of Study Progress of 

Bachelors of the Faculty оf 

Physical Education and 

Sport. Revista inclusiones. 

Vol. 7 núm. Especial. 2020. 

pp. 497-511. (WoS) 

3. Popovych I., Halian O., 

Bokhonkova Yu., Serbin Ju., 

Buhaiova N., Blyskun O., 

Yaremchuk V. Research on 

the Motivational Mental 

States of Future Bachelors 

of the Faculty оf Physical 

Education and Sports in the 

Educational Process. Revista 

inclusiones. Vol. 7 núm.4. 

2020. pp. 159-178. (WoS) 

2) наявність не менше 

п’яти наукових 

публікацій у наукових 

виданнях, включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України: 

1. Галян О. Закономірності 

розвитку ідеї суб’єктності 

особистості та її реалізації 

у вітчизняній освітній 

практиці ХХ століття. 

Інсайт: психологічні 

виміри суспільства. 2021. 

№ 5. С. 82–99. 

2. Галян О. Вплив рівня 

ідентифікації майбутнього 

психолога на ефективність 

міжособистісного 

пізнання. Теорія і 

практика сучасної 

психології. 2019. № 1. Т. 2. 

С. 34–38. 



3. Галян О., Галян І. Особа 

з інвалідністю у 

рефлексіях студентів-

психологів. Психологія 

особистості. 2019. № 1 

(10). С. 99–110.  

4. Галян О. Апробовані 

моделі розвитку 

суб’єктності особистості 

учнів як емпірична 

верифікація 

результативності 

гуманітарно-орієнтованого 

освітнього середовища. 

Молодь і ринок. 2018. 

№ 12 (167). С.12–18.  

5. Галян О. Філософсько-

освітній модус 

психопедагогіки 

суб’єктності. Науковий 

вісник Херсонського 

державного університету. 

Серія «Психологічні 

науки». 2018. Вип. 5. 

С. 83–89. 

3) наявність виданого 

підручника чи 

навчального посібника 

або монографії; 

1. Галян О. Розвиток 

суб’єктності як орієнтир 

організації психолого-

педагогічного супроводу 

учнів – вимушених 

переселенців. Психолого-

педагогічний супровід осіб, 

постраждалих від 

міграційних процесів в 

умовах сучасних 

українських реалій: теорія 

і практика : колективна 

монографія. Дрогобич : 



Ред.-видав. відділ 

Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2019. С. 50-61; 82-

112. 

2. Галян О. Особистість 

школяра у вимірах 

суб’єктності: історико-

педагогічний дискурс. 

Дрогобич : Ред.-видав. 

відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2017. 360 с. 

3. Галян І., Галян О. 

Ціннісні детермінанти 

становлення професійної 

культури майбутнього 

педагога. Професійна 

культура : сутність, 

фахові особливості, 

розвиток: кол. монографія 

/ відп. ред. Г. Улунова. 

Суми: СумДПУ імені 

А.С. Макаренка, 2016. 

С. 213–227. 

8) виконання функцій 

наукового керівника або 

відповідального 

виконавця наукової теми 

(проекту), або головного 

редактора/члена 

редакційної колегії 

наукового видання, 

включеного до переліку 

наукових фахових 

видань України, або 

іноземного 

рецензованого наукового 

видання 

член редакційної колегії 



наукового видання 

«Педагогіка і психологія 

професійної освіти» 

10) організаційна робота 

у закладах освіти на 

посадах керівника 

(заступника керівника) 

освіти/інституту/факульт

ету/відділення (наукової 

установи)/ філії/кафедри 

або іншого 

відповідального за 

підготовку здобувачів 

вищої освіти 

підрозділу/відділу 

(наукової установи) / 

навчально-методичного 

управління 

(відділу)/лабораторії/інш

ого навчально-наукового 

(інноваційного) 

структурного 

підрозділу/вченого 

секретаря закладу освіти 

(факультету, 

інституту) / відповідальн

ого секретаря 

приймальної комісії та 

його заступника: 

гарант освітньо-

професійної програми 

«Практична психологія» 

спеціальності 053 

«Психологія» першого 

(бакалаврського) рівня 

вищої освіти; 

11) участь в атестації 

наукових працівників як 

офіційного опонента або 

члена постійної 

спеціалізованої вченої 

ради (не менше трьох 



разових спеціалізованих 

вчених рад): 

Офіційний опонент 

дисертації, поданої на 

здобуття наукового 

ступеня доктора 

педагогічних наук, 

Аверіної К.С. «Теоретико-

методологічні засади 

розвитку соціальної 

активності майбутніх 

фахівців соціономічних 

професій» (13.00.01 – 

загальна педагогіка та 

історія педагогіки) 

13) наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників / посібників 

для сам. роботи студентів 

та дистанційного 

навчання, конспектів 

лекцій / 

практикумів/методичних 

вказівок / рекомендацій 

загальною кількістю три 

найменування: 

1. Галян О. Практикум з 

диференційної психології: 

вид. 2-е виправл. та допов. 

Дрогобич, 2020. 45 с. 

2. Галян О. Психологічні 

технології роботи з 

почуттями та 

поведінковими 

проблемами: методичні 

рекомендації до 

самостійної роботи. 

Дрогобич : Ред.-видав. 

відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2019. 40 с. 



3.  Галян О. Педагогіка 

суб’єктності: методичні 

рекомендації до 

семінарських занять та 

самостійної роботи 

студентів. Дрогобич: Ред.-

видав. відділ 

Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2017. 100 с. 

15) наявність науково-

популярних та/або 

консультаційних 

(дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій з 

наукової або професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше 

п’яти публікацій: 
1. Галян О. Психологічна 

експертиза педагогічних 

систем: актуальні питання 

впровадження. Теоретичні 

та практичні аспекти 

формування освітнього 

простору інституційного 

рівня: світовий та 

вітчизняний вимір: зб. тез 

міжнародної наукової 

конференції. Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2019. 

С. 70–72. 

2.Галян О. Індивідуальна 

освітня траєкторія як 

механізм розвитку 

суб'єктності майбутніх 

педагогів і психологів. 

Десяті Сіверянські 

соціально-психологічні 

читання: матер. міжнар. 

конф. (29 листопада 



2019 р.) / за наук. ред. 

О. Дроздова, 

І. Шлімакової. Чернігів: 

НУЧК імені 

Т. Г. Шевченка, 2020. 

С. 54–58. 

3. Halian O. Development of 

the Agency of Ukrainian 

Children – Forced Migrants: 

Tasks of School and Family. 

Roczniki  Teoligiczne. 2020. 

T. LXVII, zeszyt 10: 

Roczniki Nauk o Rodzinie. 

s. 131-146. 

4. Галян О. Потенціал 

миследіяльного підходу в 

професійній підготовці 

майбутніх педагогів. 

Імплементація 

європейських стандартів 

в українські освітні 

дослідження: зб. матер. ІV 

міжнар. наук. конф. 

Української асоціації 

дослідників освіти (26 

червня 2020 р.) / за ред. 

С. Щудло, О. Заболотної, 

Л. Загоруйко. Дрогобич : 

ТзОВ «Трек-ЛТД», 2020. 

С. 35-37. 

5. Галян О. Ідея 

суб’єктності особистості 

школяра & педагогічний 

процес: modus vivendi. 

Особистість у кризових 

умовах та критичних 

ситуаціях життя: матер. 

IV міжнар. наук.-практ. 

конф. (22-23 лютого 2018 

р., м. Суми). Суми: Вид-во 

СумДПУ імені 

А.С.Макаренка, 2018. 



С. 28–31. 

16) участь у професійних 

об’єднаннях за 

спеціальністю: 

 член «Української 

асоціації сімейних 

психологів». 

Подоляк Наталія 

Михайлівна 

Доцент 

кафедри 

практичн

ої 

психологі

ї 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут ім.І.Франка; 

1990; спеціальність: 

«Російська мова і 

література, 

англійська мова»; 

кваліфікація: 

«Учитель російської 

мови і літератури, 

англійської мови». 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет 

ім.І.Франка; 2010; 

спеціальність 

«Психологія», 

кваліфікація: 

«викладач 

психології». 

Кандидат психологічних 

наук, 19.00.01 «Загальна 

психологія, історія 

психології»; Тема: 

«Індивідуально-

психологічні особливості 

асертивності особистості» 

(Диплом кандидата наук ДК 

№026254 видано на підставі 

рішення атестаційної колегії 

від 22 грудня 2014 року, 

Державний заклад 

«Південноукраїнський 

національний педагогічний 

університет імені К. Д. 

Ушинського);  

Доцент кафедри практичної 

психології (Атестат доцента 

АД №004199, видано на 

підставі рішення 

атестаційної колегії від 26 

лютого 2020, рішенням 

вченої ради ДДПУ імені 

Івана Франка від 28 

листопада 2019р.) 

Психолог у психологічній службі ДДПУ 

імені Івана Франка з березня 2021 року по 

теперішній час. 

1.Podoliak N.M., Sannikova O.P. Empirical 

approach to investigation of assertiveness 

characteristics. Science and Education a New 

Demention. Pedagogy and Psychology. III (22), 

Issue: 45, Budapest, 2015 – P. 66-71. 

2.Подоляк Н.М. Особливості 

самоактуалізації асертивних і неасертивних 

осіб./ Проблеми гуманітарних наук: збірник 

наукових праць Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка. − Дрогобич, 2015. − с.142−154. 

3.Подоляк Н.М. Особливості взаємозв’язків 

асертивності з самоставленням та 

впевненістю у собі / Наталія Михайлівна 

Подоляк //Наука і освіта. – 2016. – № 10. – 

С. 97–10. 

4.Наталія Подоляк, Зоряна Борисенко, 

Любов Гаврищак. ОСОБЛИВОСТІ 

МІГРАЦІЙНИХ УСТАНОВОК СУЧАСНОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ//Молодь і ринок. 

№3-4 (182-183). – Дрогобич, 2020. - с.75-78. 

1.Подоляк Н.М. Особливості взаємозв’язків 

асертивності з самоставленням та 

впевненістю у собі. - Наука і освіта. – 2016. 

– № 10. – С. 97–104. (Web of Science 

(ESCI)); 
2) Natalia Podolyak, Iryna Yevchenko, Andrii 

Maslyuk,. Interconnection of Personality Self-

Affirmation Strategy with Time Perspective/ 

International Journal of Advanced 

Biotechnology and Research (IJABR) ISSN 

0976-2612, Online ISSN 2278–599X, Special 

1.НАПН України, ДВНЗ 

«Університет 

менеджменту освіти», 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

СП 35830447/1312-16,  

тема: «Психологічний 

тренінг з розвитку 

професійної ідентичності 

майбутнього педагога», 

видане 9.09.16р.(210год./7 

кредитівЄКТС); 

2. Стажування (180 год./ 6 

кредитів) на кафедрі 

публічного здоров’я в 

Інституті наук про родину 

і соціальну працю 

Люблінського 

Католицького 

Університету Іоанна 

Павла II (Республіка 

Польща, Європейський 

союз) в межах програми 

«Здоров’язберігаючі 

технології та якість життя: 

медичні, педагогічні, 

соціально-психологічні 

виміри» (31 липня – 09 

серпня 2019, № 

KZP/8014/2019); 

3.Стажування на кафедрі 

психології Львівського 

1) наявність не менше 

п’яти публікацій у 

періодичних наукових 

виданнях, що включені 

до переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection; 

1.Podoliak N.M., Sannikova 

O.P. Empirical approach to 

investigation of 

assertiveness characteristics. 

Science and Education a 

New Demention. Pedagogy 

and Psychology. III (22), 

Issue: 45, Budapest, 2015 – 

P. 66-71. 

2.Подоляк Н.М. 

Особливості 

самоактуалізації 

асертивних і неасертивних 

осіб./ Проблеми 

гуманітарних наук: 

збірник наукових праць 

Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка. − Дрогобич, 2015. 

− с.142−154. 

3.Подоляк Н.М. 

Особливості 

взаємозв’язків 

асертивності з 

самоставленням та 



Issue-1, 2019, pp.811-819. (Web of Science 

(ESCI)); 
3) Nataliia Podolyak, Iryna Yevchenko, Andrii 

Masliuk, Olena Girchenko. COMPARATIVE 

ANALYSIS OF THE CONCEPT OF “LIFE” 

FOR THE WITNESSES OF THE 

HOLODOMOR AND THEIR 

DESCENDANTS/ International Journal of 

Psychosocial Rehabilitation, ISSN:1475-7192, 

Volume 24, Issue 6, London, аpril, 2020, pp. 

12991-13009.(SCOPUS) 

https://www.psychosocial.com/article/PR26126

9/30303 

 

національного 

університету імені Івана 

Франка з "21" жовтня 

2019 року до "21" грудня 

2019 року.(180год./ 6 

кредитів), тема «Досвід 

підготовки майбутніх 

психологів до професійної 

діяльності в умовах 

сучасних суспільних 

реалій», (довідка про 

стажування № 5169-С від 

23. 12. 2019, Львівський 

національний університет 

імені Івана Франка). 

впевненістю у собі. - 

Наука і освіта. – 2016. – № 

10. – С. 97–104. (Web of 

Science (ESCI)); 

4.Наталія Подоляк, Зоряна 

Борисенко, Любов 

Гаврищак. 

ОСОБЛИВОСТІ 

МІГРАЦІЙНИХ 

УСТАНОВОК 

СУЧАСНОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ 

МОЛОДІ//Молодь і ринок. 

№3-4 (182-183). – 

Дрогобич, 2020. - с.75-78. 

5. Natalia Podolyak, Iryna 

Yevchenko, Andrii 

Maslyuk,. Interconnection of 

Personality Self-Affirmation 

Strategy with Time 

Perspective/ International 

Journal of Advanced 

Biotechnology and Research 

(IJABR) ISSN 0976-2612, 

Online ISSN 2278–599X, 

Special Issue-1, 2019, 

pp.811-819. (Web of 

Science (ESCI)); 

6. Nataliia Podolyak, Iryna 

Yevchenko, Andrii Masliuk, 

Olena Girchenko. 

COMPARATIVE 

ANALYSIS OF THE 

CONCEPT OF “LIFE” FOR 

THE WITNESSES OF THE 

HOLODOMOR AND 

THEIR DESCENDANTS/ 

International Journal of 

Psychosocial Rehabilitation, 

ISSN:1475-7192, Volume 

24, Issue 6, London, аpril, 

2020, pp. 12991-

https://www.psychosocial.com/article/PR261269/30303
https://www.psychosocial.com/article/PR261269/30303


13009.(SCOPUS) 

https://www.psychosocial.co

m/article/PR261269/30303 

4) наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників 

для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти 

та дистанційного 

навчання, електронних 

курсів на освітніх 

платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/мето

дичних 

вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших 

друкованих навчально-

методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування; 

1. Подоляк Н.М. 

Психологія фізичного 

виховання. Методичні 

рекомендації до 

практичних занять -

Навчально-методичний 

посібник. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ, 2016. – 86 c. 

2. Подоляк Н.М. 

Педагогічна психологія. 

Методичні рекомендації 

до практичних занять : 

Навчально-методичний 

посібник./ Наталія 

Подоляк. Педагогічна 

психологія. Методичні 

рекомендації до 

практичних занять : 

Навчально-методичний 

посібник. − Дрогобич − 

https://www.psychosocial.com/article/PR261269/30303
https://www.psychosocial.com/article/PR261269/30303


ДДПУ. − 2016. – с. 66. 

3. Робоча програма курсу 

«Психологічна допомога 

особам з загальними 

вадами розвитку» 

Дрогобич, 2018. 

4. Робоча програма курсу 

«Психологія 

інформаційних війн», 

Дрогобич 2019. 

7) участь в атестації 

наукових кадрів як 

офіційного опонента або 

члена постійної 

спеціалізованої вченої 

ради, або члена не менше 

трьох разових 

спеціалізованих вчених 

рад; 

Офіційний опонент 

дисертаційного 

дослідження Бедан 

Вікторії Борисівни 

«Індивідуально – 

типологічні особливості 

схильності особистості до 

переживання самотності 

на здобуття наукового 

ступеня кандидата 

психологічних наук за 

спеціальністю 19.00.01 – 

загальна психологія, 

історія психології. 

Південноукраїнський 

національний 

педагогічний університет 

імені К.Д. Ушинського - 

29.12.2018. 

10) участь у міжнародних 

наукових та/або освітніх 

проектах, залучення до 

міжнародної експертизи, 



наявність звання “суддя 

міжнародної категорії”; 

Стажування (180 год.) на 

кафедрі публічного 

здоров’я в Інституті наук 

про родину і соціальну 

працю Люблінського 

Католицького 

Університету Іоанна Павла 

II (Республіка Польща, 

Європейський союз) в 

межах програми 

«Здоров’язберігаючі 

технології та якість життя: 

медичні, педагогічні, 

соціально-психологічні 

виміри» (31 липня – 09 

серпня 2019, № 

KZP/8014/2019). 

12) наявність 

апробаційних та/або 

науково-популярних, 

та/або консультаційних 

(дорадчих), та/або 

науково-експертних 

публікацій з наукової або 

професійної тематики 

загальною кількістю не 

менше п’яти публікацій; 

1. Подоляк Н.М. 

Постановка проблеми 

психолого-педагогічного 

супроводу становлення 

мотивів та смислів 

професійної діяльності у 

майбутніх педагогів. – 

Вісник соціально-

гуманітарного факультету: 

збірник наукових праць 

[Вип. V]. – Дрогобич, 2017 

– С. 111- 120. 

2. Подоляк Н.М.Засоби 



психологічного супроводу 

становлення мотивації 

професійної діяльності 

майбутнього педагога. – 

Вісник соціально-

гуманітарного факультету: 

збірник наукових праць 

[Вип.VI]/ за ред.. 

Л.І.Смеречак, А.В. 

Федорович. –Дрогобич, 

2018: Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка. – С. 168-176. 

3. Саннікова О.П., 

Санніков О.І., Подоляк 

Н.М. Структура 

асертивності та 

компонентний склад її 

показників. – Актуальні 

проблеми психології 

інновацій: теорія та 

практика: Матеріали 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції 

(15 вересня 2017 р.) – 

Одеса: ВМВ, 2017. – С.97-

105.  

4. Подоляк Н. М. 

Особливості асертивності 

осіб, які схильні до 

переживання самотності 

різного типу./ Подоляк Н. 

М.// Матеріали 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції 

молодих учених та 

студентів (17-18 травня 

2018 р.). – Одеса: ВМВ, 

2018. – С.219-232. 



5. Подоляк Н. М. 

Асертивність у контексті 

становлення здорової 

особистості майбутнього 

педагога. /Подоляк Н.М.// 

Психічне здоровʼя 

особистості у кризовому 

суспільстві / збірник тез ІII 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції 

(19 жовтня 2018 року) / 

упор. Н. М. Бамбурак. 

Львів: ЛьвДУВС, 2018. – 

С.323-327. 

6 Подоляк Н. Структура 

асертивності з позиції 

континуально-

ієрархічного підходу.// 

Проблеми гуманітарних 

наук: збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка. − Дрогобич, 2019. 

− с.  128-138. 

7. Подоляк Наталія. 

Професійно значущі якості 

психолога в контексті 

проблеми емоційного 

вигорання // Проблеми 

гуманітарних наук: 

збірник наукових праць 

Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка. − Дрогобич, 2019. 

− с. 89 -100. 

8. Наталія Подоляк 

ОСОБЛИВОСТІ 

СПІВВІДНОШЕННЯ 

АДАПТИВНОСТІ ТА 

ЕМОЦІЙНОГО 



ІНТЕЛЕКТУ// Проблеми 

гуманітарних наук: 

збірник наукових праць 

Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка. Психологія. 

Випуск 47- Дрогобич, 

2020. – с. 79-90. 

19) діяльність за 

спеціальністю у формі 

участі у професійних 

та/або громадських 

об’єднаннях; 

Член української асоціації 

сімейних 

психологів.(Сертифікат № 

НС-20). 

Борисенко  

Зоряна Тарасівна 

доцент Дрогобицький 

державний  

педагогічний 

інститут 

 ім. І.Франка 

 1998 р.  

Всесвітня історія і 

практична 

 психологія  

Вчитель всесвітньої 

історії  і практичної 

психології  у 

закладах освіти 

Кандидат психологічних 

наук 

19.00.07 

Педагогічна та вікова 

психологія 

Тема: «Психологічні 

особливості імперативних та 

діалогічних впливів батьків 

на підлітків»  

 

доцент (кафедри практичної 

психології, 2012 р., № 

атестата 12ДЦ №032054) 

1.Консультант-психолог Дрогобицького 

міського центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді.  

2. Психолог студії гармонійного розвитку 

«Розумник 

 (з лютого 2020 року) 

3. Борисенко З., Галян О. Актуальні 

проблеми та зміст психологічної допомоги 

студентам-переселенцям // Молодь і ринок : 

[науково-педагогічний журнал]. – Дрогобич 

: Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка. – 2018. – № 

7(150). – С. 18–22.  

 

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка, довідка про 

проходження стажування 

№ В-253 від 27.03.2018 р., 

4,5 кредити (135 год.) 

1) наявність наукової 

публікації у 

періодичному виданні, 

яке включено до 

наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, у 

тому числі Scopus або 

Web of Science Core 

Collection; 

Борисенко З., Галян О. 

Актуальні проблеми та 

зміст психологічної 

допомоги студентам-

переселенцям // Молодь і 

ринок : [науково-

педагогічний журнал]. – 

Дрогобич : Дрогобицький 

державний педагогічний 

університет імені Івана 

Франка. – 2018. – № 

7(150). – С. 18–22.  

2) наявність наукових 



публікацій у наукових 

виданнях, включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України; 

1. Борисенко 

З. Особливості прояву та 

причини виникнення 

емоційного вигорання 

студентської молоді. 

Проблеми гуманітарних 

наук: збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка. Серія 

«Психологія». Дрогобич: 

Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2018. Випуск 43. 

С. 25–38  

2. Галян О., Борисенко 

З. Психологічні аспекти 

супроводу батьків дітей з 

особливими освітніми 

потребами // Збірник 

наукових праць «Теорія і 

практика сучасної 

психології». ‒ Запоріжжя: 

Класичний приватний 

університет, 2019 ‒ 

Випуск 2. Том 2. ‒ С. 44-

50 

3. Борисенко З., 

Гаврищак Л. Щастя як 

психологічна категорія. 

Проблеми гуманітарних 

наук: збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного педагогічного 



університету імені Івана 

Франка. Серія 

«Психологія»: Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2019. 

Випуск 45. С. 39-51 

4. Борисенко З., Галян 

О. Практична підготовка 

майбутніх психологів: як 

забезпечити набуття 

професійних компетенцій. 

Проблеми гуманітарних 

наук: збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка. Серія 

«Психологія»: Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2020. 

Випуск 47. С. 9-21 

5. Борисенко З., 

Гаврищак Л., Н. Подоляк 

Особливості міграційних 

установок сучасної 

української молоді // 

Молодь і ринок : [науково-

педагогічний журнал]. – 

Дрогобич : Швидкодрук, 

2020. Випуск 3-4 (182-

183). С. 75-79 

10) організаційна 

робота у закладах освіти 

на посадах керівника 

(заступника керівника) 

закладу 

освіти/інституту/факульт

ету/відділення (наукової 

установи)/ філії/кафедри 

або іншого 

відповідального за 

підготовку здобувачів 



вищої освіти 

підрозділу/відділу 

(наукової 

установи)/навчально-

методичного управління 

(відділу)/лабораторії/інш

ого навчально-наукового 

(інноваційного) 

структурного 

підрозділу/вченого 

секретаря закладу освіти 

(факультету, 

інституту)/відповідально

го секретаря 

приймальної комісії та 

його заступника; 

Керівник психологічної 

служби Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка 

14) наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників 

для самостійної роботи 

студентів та 

дистанційного 

навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/мето

дичних вказівок 

/рекомендацій загальною 

кількістю три 

найменування; 

1. Зоряна Борисенко 

Практична психологія : 

методичні рекомендації 

[для самостійної роботи 

студентів] / 

Зоряна Борисенко. – 

Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 



державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2017. – 46 с. 

2. Зоряна Борисенко 

Психологічне 

консультування з 

основами корекційної 

роботи: методичні 

рекомендації [до 

лабораторних занять]. / 

Зоряна Борисенко. – 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2018. – 69 с. 

3. Зоряна Борисенко 

Психологічне 

консультування з 

основами корекційної 

роботи: методичні 

рекомендації [до 

лабораторних занять] / 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2018. – 92 с. 

16) наявність науково-

популярних та/або 

консультаційних 

(дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій з 

наукової або професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше 

п’яти публікацій 

1. Борисенко З. Сутність 

та механізми інтернет-

соціалізації особистості / 



З. Борисенко, Гаврищак Л 

// Проблеми гуманітарних 

наук: Збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2017. – Випуск 41. 

Психологія. – С. 4–17 

2. Борисенко З. 

Професійна 

самосвідомість студентів-

психологів: психологічні 

особливості та 

детермінанти // 

Психологічні вектори 

гуманітарної освіти в 

умовах євроінтеграції 

освітнього простору: 

результати і перспективи 

дослідження: Матеріали 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції 

(м. Дрогобич, 4-5 жовтня 

2019 р.) / за аг. ред. проф. 

І.М. Галяна. Дрогобич: 

Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені І. 

Франка, 2019. ‒ С. 11-14 

3. Борисенко З., Братейко 

Н. Теоретико-

психологічний аналіз 

феномену кібер-

залежність. Актуальні 

проблеми практичної 

психології: збірник статей 

учасників VI 

Всеукраїнського науково-



практичного семінару (м. 

Дрогобич, 28 листопада 

2018 року). Дрогобич: РВВ 

ДДПУ ім. І. Франка, 2018. 

С. 15-22 

4. Борисенко З., Малетич 

О. Образ щастя у 

парадигмі світобачення 

сучасного підлітка. 

Актуальні проблеми 

практичної психології: 

збірник статей учасників 

VIІ Всеукраїнського 

науково-практичного 

семінару (м. Дрогобич, 16 

травня 2019 року). 

Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. 

І. Франка, 2019. С. 70-76 

5. Борисенко З. Оцінка 

психічного розвитку як 

поетапна технологія 

діяльності психолога 

Актуальні проблеми 

психології, педагогіки та 

соціальної роботи 

: Збірник матеріалів 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції, присвяченої 

20-річчю заснування 

факультету психології, 

педагогіки та соціальної 

роботи. Дрогобич : 

Редакційно Видавничий 

відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2019. –  С. 10 - 13. 

17) поєднання науково-

педагогічної роботи та 

практичної фахової 

діяльності або 



організація студентської 

громадської 

(волонтерської) 

діяльності, яка має 

професійне спрямування. 

- Співпраця з 

Дрогобицьким міським 

центром соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді: 

психологічні консультації 

для постраждалих 

внаслідок обвалу будинку  

- Студія гармонійного 

розвитку «Розумник»: 

заняття для дітей з 

елементами тренінгу «В 

країні емоцій» 

- Студія гармонійного 

розвитку «Розумник»: 

зустріч-тренінг для батьків 

«Емоції Моєї дитини» (22 

лютого 2020 року) 

Гриник Ірина 

Ярославівна 

Доцент 

кафедри 

практичн

ої 

психологі

ї  

Львівський 

національний 

університет ім. І. 

Франка  

2001р. 

Психологія 

Психолог дослідник і 

викладач 

 

Кандидат психологічних 

наук 

19.00.01 

Загальна психологія, історія 

психології 

Тема дисертації: 

«Психологічний аналіз 

кризи ідентичності у 

студентської молоді» 

Диплом ДК № 029078 

Доцент кафедри практичної 

психології 

Атестат 12ДЦ № 026322 

 

1.Гриник І. Соціально-психологічний 

тренінг як засіб формування етнічної 

толерантності у студентської молоді / 

Ірина Ярославівна Гриник // Проблеми 

гуманітарних наук: Збірник наукових 

праць Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка / Ред. кол. Надія Скотна (головний 

редактор), Р. Хавула (редактор серії) та ін. 

– Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 

Випуск сорок перший. – 222 с. – С.45-59.  

2. Гриник І. Теоретичні підходи до 

проблеми свободи та відповідальності 

особистості / Ірина Ярославівна Гриник // 

Проблеми гуманітарних наук: Збірник 

наукових праць Дрогобицького 

державного педагогічного університету 

6-20 березня, факультет 

педагогіки та психології 

Університету Марії Кюрі-

Склодовської. - м. 

Люблін, Польща. 

Посвідчення від 17 

березня 2017 р. 

 

1) наявність не менше 

п’яти публікацій у 

періодичних наукових 

виданнях, що включені 

до переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection; 

1.Гриник І. Соціально-

психологічний тренінг як 

засіб формування етнічної 

толерантності у 

студентської молоді / 

Ірина Ярославівна Гриник 

// Проблеми гуманітарних 

наук: Збірник наукових 

праць Дрогобицького 



імені Івана Франка. Серія «Психологія» / 

ред. кол. Надія Скотна (головний 

редактор), Р. Хавула (редактор серії) та ін. 

– Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 

Випуск 43. – 198 с. – С. 76-88.  

3. Гриник І. Психологічні особливості 

задоволеності життям людей похилого 

віку / Ірина Ярославівна Гриник // 

Проблеми гуманітарних наук : Збірник 

наукових праць Дрогобицького 

державного педагогічного університету 

імені Івана Франка. Серія «Психологія» / 

ред. кол. Надія Скотна (головний 

редактор), Р. Хавула (редактор серії) та ін. 

– Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана Франка, 2019. – Випуск 

45. – 176 с. – С. 52-62. 

https://journals.indexcopernicus.com/searc

h/details?id=49588 

4. Гриник І.Я. Мода як засіб 

самопрезентації особистості / Ірина 

Ярославівна Гриник // Проблеми 

гуманітарних наук : Збірник наукових 

праць Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка. Серія «Психологія» / ред. кол. 

Надія Скотна (головний редактор), Р. 

Хавула (редактор серії) та ін. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені 

Івана Франка, 2020. – Випуск 47. – 145 с. – 

С. 42-53. 

https://journals.indexcopernicus.com/searc

h/details?id=49588 

 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка / Ред. кол. Надія 

Скотна (головний 

редактор), Р. Хавула 

(редактор серії) та ін. – 

Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2017. – 

Випуск сорок перший. – 

222 с. – С.45-59.  

2. Гриник І. Теоретичні 

підходи до проблеми 

свободи та 

відповідальності 

особистості / Ірина 

Ярославівна Гриник // 

Проблеми гуманітарних 

наук: Збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка. Серія 

«Психологія» / ред. кол. 

Надія Скотна (головний 

редактор), Р. Хавула 

(редактор серії) та ін. – 

Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2018. – 

Випуск 43. – 198 с. – С. 76-

88.  

3. Гриник І. Психологічні 

особливості задоволеності 

життям людей похилого 

віку / Ірина Ярославівна 

Гриник // Проблеми 

гуманітарних наук : 

Збірник наукових праць 

Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 



Франка. Серія 

«Психологія» / ред. кол. 

Надія Скотна (головний 

редактор), Р. Хавула 

(редактор серії) та ін. – 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2019. – 

Випуск 45. – 176 с. – С. 52-

62. 

https://journals.indexcoper

nicus.com/search/details?i

d=49588 

4. Гриник І.Я. Мода як 

засіб самопрезентації 

особистості / Ірина 

Ярославівна Гриник // 

Проблеми гуманітарних 

наук : Збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка. Серія 

«Психологія» / ред. кол. 

Надія Скотна (головний 

редактор), Р. Хавула 

(редактор серії) та ін. – 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2020. – 

Випуск 47. – 145 с. – С. 42-

53. 

https://journals.indexcoper

nicus.com/search/details?i

d=49588 

 

3) наявність виданого 

підручника чи 

навчального посібника 

або монографії; 

1. Гриник І.Я. Основи 

клінічної психології : 



тексти лекцій / І.Я. 

Гриник, Р.М. Хавула. – 

Дрогобич : Видавничий 

відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2016. – 180 с. 

4) наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників 

для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти 

та дистанційного 

навчання, електронних 

курсів на освітніх 

платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/мето

дичних 

вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших 

друкованих навчально-

методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування; 

1. Гриник І.Я. Основи 

клінічної психології: 

тексти лекцій / І.Я. 

Гриник, Р.М. Хавула. – 

Дрогобич : Видавничий 

відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2016. – 180 с. 

2. Гриник. І.Я. 

Психологічний 

спецпрактикум : 

методичні рекомендації до 

практичних занять / І.Я. 

Гриник, Р.М. Хавула. – 

Дрогобич : Видавничий 

відділ Дрогобицького 



державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2017. – 175 с. 

3. Робоча програма 

навчальної дисципліни 

«Основи клінічної 

психології». Схвалено на 

засіданні науково-

методичної ради 

університету. Протокол №  

4 від 20 квітня     2021 р. 

4. Робоча програма 

навчальної дисципліни 

«Соціальна психологія». 

Схвалено на засіданні 

науково-методичної ради 

університету. Протокол №  

4 від 20 квітня     2021 р. 

10) участь у 

міжнародних наукових 

та/або освітніх проектах 

Наукове стажування в 

Університеті Марії Кюрі-

Склодовської. - м. Люблін, 

Польща) (6-18 березня 

2017р). 

12) наявність 

апробаційних та/або 

науково-популярних, 

та/або консультаційних 

(дорадчих), та/або 

науково-експертних 

публікацій з наукової або 

професійної тематики 

загальною кількістю не 

менше п’яти публікацій; 

1. Бабінець В., Гриник І. 

Особливості вибору 

шлюбного партнера у 

юнацькому віці / Віта 

Бабінець, Ірина Гриник // 

Вісник соціально-



гуманітарного факультету: 

збірник наукових праць. 

Вип. IV. / за заг ред. Л. 

Смеречак, А. Федорович. – 

Дрогобич: Видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана 

Франка, 2016. – 234с. – С. 

22-26. 

2. Гриник І.Я. 

Психологічна 

характеристика синдрому 

хронічної втоми у 

педагогічних працівників / 

Ірина Гриник // Актуальні 

проблеми практичної 

психології : збірник статей 

учасників ІV Всеукраїнського 

науково-практичного семінару 

(м. Дрогобич, 28 квітня 2017 

року). – Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ імені 

Івана Франка, 2017.  – 360 с. –  

С.44-52.  

3. Грабинський А., Гриник 

І. Робота з різними видами 

темпераменту у дітей 

дошкільного віку / Андрій 

Грабинський, Ірина 

Гриник // Матеріали ХХІ 

Міжнародної науково-

практичної інтернет-

конференції «Тенденції та 

перспективи розвитку 

науки і освіти в умовах 

глобалізації»: Зб. наук. 

праць. ‒ Переяслав-

Хмельницький, 2017. ‒ 

Вип. 21. ‒ 826 с. – С.442-

445. 

4. Гриник І.Я. До 

проблеми 

конкурентоспроможності 



майбутнього фахівця. 

Актуальні проблеми 

психології, педагогіки та 

соціальної роботи. 

Збірник матеріалів 

Міжнародної науково-

практичної конференції, 

присвяченої 20-річчю 

заснування факультету 

психології, педагогіки та 

соціальної роботи. 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2019. С. 22-24.  

5. Гриник І.Я. Специфіка 

віртуальної 

самопрезентації 

особистості. Психологічні 

вектори розвитку 

гуманітарної освіти в 

умовах євроінтеграції 

освітнього простору: 

результати і перспективи 

дослідження. Матеріали 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції. 

[за заг. ред. проф. І.М. 

Галяна]. Дрогобич: 

Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені І. 

Франка, 2019. С. 33-35. 

Спринська Зоряна 

Валентинівна 

Доцент 

кафедри 

практичн

ої 

психологі
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Львівський 

державний 

університет імені І. 

Франка, 1999, 

психолог дослідник і 

викладач  
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«Співвідношення агресивної 

Спринська З.В. Теоретичний аналіз 

феномену жебрацтва // Молодь і ринок. 

2017. № 12 (155). С. 35-41. 

Спринська З.В. Психологічні 

властивості осіб з різною мірою 

готовності до жебракування // Науковий 

вісник Херсонського державного 

університету. Серія «Психологічні 

Стажування: 

Львівський національний 

університет імені 

Івана Франка 

Кафедра психології 

01.03.2018-30.03.2018 

Довідка №1553-В 

від 05.04.2018 р. 

1) наявність не менше 

п’яти публікацій у 

періодичних наукових 

виданнях, що включені до 

переліку фахових видань 

України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of 



поведінки та ціннісних 

орієнтацій особистості» 

Диплом: ДК № 049296 

від 12 листопада 2008 р. 

 

Доцент 

кафедри практичної 

психології 

 12ДЦ № 031024 

науки». 2018. № 1. С. 174-179. 

Спринська З.В. Психологічні 

особливості внутрішньо переміщених 

осіб // Теорія і практика сучасної 

психології. 2018. № 6. С. 50-56. 

Anna Tychmanowicz, Sara Filipiak, 

Zoriana Sprynska Extravert individualists 

or introvert collectivists? Personality traits 

and individualism and collectivism in 

students in Poland and Ukraine Current 

Psychology Volume 38, Issue 6, 

December 2019. ISSN: 1046-1310 

(Print) 1936-4733 (Online) 

https://doi.org/10.1007/s12144-019-00480-

x Journal Impact Factor Web of 

Science Core Collection 

Сприська З., Федьович О. Роль 

процесу невротизації у появі соціальної 

фрустрованості в старшому шкільному 

віці Молодь і ринок №12 (179), грудень 

2019. С. 56-59. 

Science Core Collection; 

Спринська З.В. 

Теоретичний аналіз 

феномену жебрацтва 

Молодь і ринок. 2017. № 

12 (155). С. 35-41. 

Спринська З.В. 

Психологічні властивості 

осіб з різною мірою 

готовності до 

жебракування Науковий 

вісник Херсонського 

державного 

університету. Серія 

«Психологічні науки». 

2018. № 1. С. 174-179.  

Спринська З.В. 

Психологічні особливості 

внутрішньо переміщених 

осіб  Теорія і практика 

сучасної психології. 2018. 

№ 6. С. 50-56. 

Anna Tychmanowicz, 

Sara Filipiak, Zoriana 

Sprynska Extravert 

individualists or introvert 

collectivists? Personality 

traits and individualism and 

collectivism in students in 

Poland and Ukraine Current 

Psychology Volume 38, 

Issue 6, December 2019. 

ISSN: 1046-1310 (Print) 

1936-4733 (Online) 

https://doi.org/10.1007/s121

44-019-00480-x Journal 

Impact Factor Web of 

Science Core Collection 

Спринська З., Федьович 

О. Роль процесу 

невротизації у появі 

соціальної фрустрованості 

https://doi.org/10.1007/s12144-019-00480-x
https://doi.org/10.1007/s12144-019-00480-x
https://doi.org/10.1007/s12144-019-00480-x
https://doi.org/10.1007/s12144-019-00480-x


в старшому шкільному 

віці Молодь і ринок №12 

(179), грудень 2019. С. 

56-59.  

 3) наявність виданого 

підручника чи 

навчального посібника 

(включаючи електронні) 

або монографії (загальним 

обсягом не менше 5 

авторських аркушів), в 

тому числі видані у 

співавторстві (обсягом не 

менше 1,5 авторського 

аркуша на кожного 

співавтора)  

Спринська З. 

Психодіагностика: 

методичні матеріали до 

практичних 

занять. Дрогобич: РВВ 

ДДПУ імені Івана Франка, 

2017. 150 с.  

12) наявність 

апробаційних та/або 

науково-популярних, 

та/або консультаційних 

(дорадчих), та/або 

науково-експертних 

публікацій з наукової або 

професійної тематики 

загальною кількістю не 

менше п’яти публікацій;  

Sprynska Z. 

Psychological Analysis of 

Value Sphere of Personality 

Annales Universitati Mariae 

Curie-Sklodovka Lublin 

Polonia Vol. XXX, 1 Sectio 

J 2017 C. 97-110.  

Спринська З.В. 

Гендерні експектації 



чоловіків та жінок. Zbiór 

artykulów naukowych. 

Konferencji 

Miedzynarodowej 

Naukowo-Praktycznej 

«Aktualne naukowe 

problemy. Rozpatrzenie, 

decyzja, praktyka». (Gdansk, 

30.03.2016 – 31.03.2016.) 

Warszawa: Wydawca: 

Sp.z.o.o. Diamond trading 

tour, 2016. str. 76-83.  

Спринська З.В., 

Турчак Є.С. Аналіз 

результатів дослідження 

щодо впливу літературної 

творчості на емоційну 

сферу читачів. Людина та 

соціум: сучасні проблеми 

взаємодії (психологічні та 

педагогічні аспекти): зб. 

тез наукових робіт 

учасників міжнар. наук.-

практ. конф. (Львів, 23-24 

вересня 2016 року). Львів: 

ГО «Львівська педагогічна 

спільнота», 2016. С. 23-26. 

Спринська З. Етнічна 

ідентичність української 

молоді. Zbior artykułow 

naukowych. Konferencji 

Miedzynarodowej 

Naukowo-Praktycznej 

«Współczesne problemy i 

perspektywy rozwoju» 

(Warszawa, 30.01.2017-

31.01.2017) Warszawa: 

Wydawca: Sp. z o.o. 

Diamond trading tour, 2017. 

str. 53-59. 

Спринська З., Турчак 

Є. Типологія поетів та 



прозаїків. Актуальні 

питання сучасних 

педагогічних та 

психологічних наук: 

збірник наукових робіт 

учасників міжнародної 

науково-практичної 

конференції (17-18 лютого 

2017 р., м. Одеса). Одеса: 

ГО «Південна фундація 

педагогіки», 2017. 108 с. 

С. 21-24. 

Спринська З. Цінності 

сучасної молоді: 

психологічний аспект 

Формування цінностей 

особистості: 

європейський вектор і 

національний контекст: 

збірник матеріалів 

міжнародної науково-

практичної конференції. 

(м. Дрогобич, 26-27 

жовтня 2017 р.) / за заг. 

ред. Марії Чепіль. 

Дрогобич: РВВ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2017. 

С. 239-242. 

Anna 

Tychmanowicz, Sara 

Filipiak, Zoriana Sprynska 

Dyspozycje osobiste a 

poczucie jakości życia u 

studentów w Polsce i na 

Ukrainie Edukacja 2018, 

3(146), Strony: 85-98 DOI 

10.24131/3724.180307 

ISSN 2449-8998  

Zoriana Sprynska, 

Anna Tychmanowicz, Sara 

Filipiak Kto jest 

szczęśliwszy? Optymizm, 



wartości i satysfakcja z 

życia studentów polskich i 

ukraińskich Czasopismo 

Psychologiczne 

Psychological Journal 

Rocznik: 2019 Tom: 25 

Numer: 1 Strony: 69-77 

DOI:10.14691/CPPJ.25.1.6

9 

Спринська З. 

Етнічна толерантність 

сучасного студентства. 

Сучасні тенденції та 

фактори розвитку 

педагогічних та 

психологічних наук : 

матеріали міжнародної 

науково-практичної 

конференції (м. Київ, 

Україна, 31 січня – 1 

лютого 2020 року). Київ : 

ГО «Київська наукова 

організація педагогіки та 

психології», 2020. – Ч. 2. – 

136 c. – С. 103-106. 

Спринська З.В., 

Білинська Н.Я. Інтерпретація 

творчості як психолого-

педагогічна проблема Молодий 

вчений №6 (84) серпень 2020р. 

С. 13-16.  

Спринська З., Будай Г. 

Зміна стереотипів – особливі 

діти в школі Актуальні 

проблеми психології, 

педагогіки та соціальної 

роботи : збірник матеріалів 

Міжнародної науково-

практичної конференції, 

присвяченої 20-річчю 

заснування факультету 

психології, педагогіки та 



соціальної роботи. Дрогобич, 

2019. 140 с. – С.53-55. 

Спринська З.В., 

Хрунь О.В. Психологічна 

характеристика сімей, які 

виховують «особливих 

дітей». Психологія та 

педагогіка: історія 

розвитку, сучасний стан та 

перспективи досліджень: 

Збірник наукових робіт 

учасників міжнародної 

науково-практичної 

конференції (18-19 

вересня 2020 р., м. Одеса). 

Одеса: ГО «Південна 

фундація педагогіки», 

2020. – 108 с. С. 20-24.  

14) керівництво 

студентом, який зайняв 

призове місце на I етапі 

Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових 

робіт), або робота у складі 

організаційного 

комітету/журі 

Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових 

робіт), або керівництво 

постійно діючим 

студентським науковим 

гуртком/проблемною 

групою; керівництво 

студентом, який став 

призером або лауреатом 

Міжнародних мистецьких 

конкурсів, фестивалів та 

проектів, робота у складі 



організаційного комітету 

або у складі журі 

міжнародних мистецьких 

конкурсів, інших 

культурно-мистецьких 

проектів; керівництво 

студентом, який брав 

участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, 

Всесвітній та 

Всеукраїнській 

Універсіаді, чемпіонаті 

світу, Європи, 

Європейських іграх, 

етапах Кубка світу та 

Європи, чемпіонаті 

України; виконання 

обов’язків тренера, 

помічника тренера 

національної збірної 

команди України з видів 

спорту; виконання 

обов’язків головного 

секретаря, головного 

судді, судді міжнародних 

та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною 

делегацією; робота у 

складі організаційного 

комітету, суддівського 

корпусу; 

Керівництво 

студентом, який зайняв 

призове місце на І етапі 

Всеукраїнської 

студентської олімпіади: 

2016 – Турчак Є., 2018 – 

Зозуляк О. 

Керівництво 

студентом, який зайняв 

призове місце на І етапі 

Всеукраїнського конкурсу 



студентських наукових 

робіт: 2018р. – Соляник С. 

Керівництво 

студентом, який зайняв 

призове місце на І етапі 

Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових 

робіт: 2020р. – Чонка В.-З. 

Керівництво 

студентом, який зайняв 

призове місце на І етапі 

Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових 

робіт: 2020р. – Калабай О. 

Керівництво 

постійно діючою 

проблемною групою 

«Сучасні дослідження 

психологічної науки» 
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Володимирівна 

 

 

Доцент 

Кафедри 

практичн

ої 

психологі

ї 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет ім. І. 

Франка 

2004 р. 

Початкове навчання. 

Практична 

психологія 

Вчитель 

загальноосвітньої 

школи першого 

ступеня, 

практичний психолог 

у закладах освіти 

 

 

Кандидат психологічних 

наук. 

19.00.07 

Педагогічна та вікова 

психологія 

Тема: Психологічна 

адаптація дошкільника в 

ситуації зміни соціального 

середовища 

ДК № 003049 

22 грудня 2011р. Інститут 

психології імені 

Г.С.Костюка Національної 

академії педагогічних наук 

України 

 

 

 

 

1. Керівництво (консультування) 

дисертації на здобуття наукового 

ступеня за спеціальністю Левицька 

Ірина Мирославівна Доктор філософії   

галузь знань 05-соціальні та поведінкові 

науки 

спеціальність053- психологія  

«Психологічні особливості впливу образу 

фізичного Я на самоставлення дівчат 

раннього юнацького віку» 2021р, ДР № 

001336 15 квітня 2021р.  

Інститут психології імені Г.С.Костюка 

Національної академії педагогічних наук 

України 

2. Наявність публікацій у наукових 

виданнях, які включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection), протягом 

останніх п’яти років) 

 

 Люблінський  

Католицький 

 Університет 

 імені Іоанна Павла ІІ 

посвідчення 

«Здобутки та тенденції 

Університетської освіти  

в країнах ЄС» 

24.11.2017р, Люблін 

108 год. 

 
 

1) наявність не 

менше п’яти публікацій 

у періодичних наукових 

виданнях, що включені 

до переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection; 

Stepura, Ye., Rygel, O.,  

Posatskyi,  O. (2018). The 

ways of responsibility 

problems study at the 

modern stage of 

psychological knowledge. 

Fundamental and applied 

researches in practice of 

leading scientific schools, 25 

(1), 176–183. 

Посацький О., Ригель О. 



Stepura, Ye., Rygel, O.,  Posatskyi,  O. (2018). 

The ways of responsibility problems study at 

the modern stage of psychological knowledge. 

Fundamental and applied researches in practice 

of leading scientific schools, 25 (1), 176–183. 

Посацький О., Ригель О. Професійне 

самовизначення учнів раннього юнацького 

віку // Проблеми гуманітарних наук : 

Збірник наукових праць Дрогобицького 

державного педагогічного університету 

імені Івана Франка. Серія «Психологія» / 

ред. кол. Надія Скотна (головний редактор), 

Р. Хавула (редактор серії) та ін. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені 

Івана Франка, 2020. – Випуск 47. – 145 с. – 

С. 90- 100 

https://journals.indexcopernicus.com/s

earch/details?id=49588 
Любчук О., Луньов В., Ригель О. 

Громадянські цінності сучасносної 

студентської молоді: моніторинг гендерних 

відмінностей. Актуальні проблеми 

психології: Збірник наукових праць 

Інституту психології імені Г.С.Костюка 

НАПН України.-Київ:ППЛисенко, 2019.- 

Том ІХ. Загальна психологія .Історична 

психологія. Етнічна психологія.- Випуск 

12.-424-434 с. 

Посацький О., Ригель О. Психологічний 

аналіз чинників батьківсько – дитячих 

конфліктів// Проблеми гуманітарних наук : 

Збірник наукових праць Дрогобицького 

державного педагогічного університету 

імені Івана Франка. Серія «Психологія» / 

ред. кол. Надія Скотна (головний редактор), 

Р. Хавула (редактор серії) та ін. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені 

Івана Франка, 2018. – Випуск 43. – 151- 

160с. 

 

 

Професійне 

самовизначення учнів 

раннього юнацького віку // 

Проблеми гуманітарних 

наук : Збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка. Серія 

«Психологія» / ред. кол. 

Надія Скотна (головний 

редактор), Р. Хавула 

(редактор серії) та ін. – 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2020. – 

Випуск 47. – 145 с. – С. 90- 

100 

https://journals.index

copernicus.com/search/det

ails?id=49588 
Любчук О., Луньов 

В., Ригель О. Громадянські 

цінності сучасносної 

студентської молоді: 

моніторинг гендерних 

відмінностей. Актуальні 

проблеми психології: 

Збірник наукових праць 

Інституту психології імені 

Г.С.Костюка НАПН 

України.-Київ:ППЛисенко, 

2019.- Том ІХ. Загальна 

психологія .Історична 

психологія. Етнічна 

психологія.- Випуск 12.-

424-434 с. 

Посацький О., Ригель О. 

Психологічний аналіз 

чинників батьківсько – 

дитячих конфліктів// 

Проблеми гуманітарних 



наук : Збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка. Серія 

«Психологія» / ред. кол. 

Надія Скотна (головний 

редактор), Р. Хавула 

(редактор серії) та ін. – 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2018. – 

Випуск 43. – 151- 160с. 

 

4) наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників/посібників 

для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти 

та дистанційного 

навчання, електронних 

курсів на освітніх 

платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/мето

дичних 

вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших 

друкованих навчально-

методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування; 

1. Педагогічна психологія  

Методичні матеріали до 

практичних занять /О.В. 

Ригель. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2018. – 46с. 



2. Посацький О.В., Ригель 

О.В. Психологія 

девіантної поведінки 

підлітків: Методичні 

матеріали до практичних 

занять / О.В. Посацький, 

О.В. Ригель. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2017.    43  с. 

3. Психологія управління 

Методичні матеріали до 

практичних занять / 

О.В.Посацький, О.В. 

Ригель. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2018. – 49с. 

6) наукове 

керівництво 

(консультування) 

здобувача, який одержав 

документ про 

присудження наукового 

ступеня; 

Левицька Ірина 

Мирославівна Доктор 

філософії   

галузь знань 05-соціальні 

та поведінкові науки 

спеціальність053- 

психологія  

«Психологічні особливості 

впливу образу фізичного Я 

на 58ключенного58ня 

дівчат раннього юнацького 

віку» 2021р, ДР № 001336 

15 квітня 2021р.  



Інститут психології імені 

Г.С.Костюка Національної 

академії педагогічних наук 

України 

8) виконання 

функцій (повноважень, 

обов’язків) наукового 

керівника або 

відповідального 

виконавця наукової теми 

(проекту), або головного 

редактора/члена 

редакційної 

колегії/експерта 

(рецензента) наукового 

видання, 59ключенного 

до переліку фахових 

видань України, або 

іноземного наукового 

видання, що 

індексується в 

бібліографічних базах; 

Член експертної ради 

журналу «Практичний 

психолог. Дитячий садок.» 

12) наявність 

апробаційних та/або 

науково-популярних, 

та/або консультаційних 

(дорадчих), та/або 

науково-експертних 

публікацій з наукової або 

професійної тематики 

загальною кількістю не 

менше п’яти публікацій; 

1. Ригель О. 

Iнформаційний стенд: 

крок за кроком 

/О.В.Ригель //  Практичний 

психолог. Дитячий садок. 

– 2017. – № 12. – С. 30-35 

2. Ригель О . Говоримо з 



дитиною    про її тяжке 

захворювання /О.В.Ригель 

//  Практичний психолог. 

Дитячий садок. – 2017. – 

№ 10. – С. 37-41 

3. Ригель О. Молодий 

спеціаліст: тонкощі 

початкового етапу роботи 

/О.В.Ригель //  Практичний 

психолог. Дитячий садок. 

– 2017. – № 8. – С. 11-16 

4. Ригель Олеся. Ціннісна 

сфера особистості як 

регуляційний механізм / 

Регіональна науково-

практична  конференція  

«Розвиток психології на 

Дрогобиччині: історія та 

сучасність»  (м. Дрогобич, 

10 листопада 2017 року). – 

Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2017.- с.100-103. 

5. Lunov V.Ye., Rygel O.V., 

Posatskyi O.V. THE 

ADVANCE 

SUSTAINABILITY 

FORMATION IN 

THECONTEXT OF 

PERSONALITY LIFE 

PROSPECTS/ збірник 

наукових праць 

«Проблеми гуманітарних 

наук» Дрогобич : 

Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2017.- Випуск 



41.с.82-96. 

5. Ригель О. 
Психологічний комфорт у 

групі: як оцінити та 

підтримати Практичний 

психолог. Дитячий садок.  

2020. № 10. С.  4-8.  

7. Ригель О. Методики які 

допоможуть оцінити 

психологічний комфорт у 

групі. Практичний 

психолог. Дитячий садок.  

2020. № 10. С. 9-16  

8. Ригель О.  Графік 

роботи фахівця: складаємо 

з думкою про себе. 

Практичний психолог. 

Дитячий садок.  2019. № 

8. С. 22-28  

9. Ригель О. Шість порад 

для вихователів , щоб 

допомогти дитині 

подолати сором’язливість  

Практичний психолог. 

Дитячий садок.  2018.  № 

11. С. 29-32  

10. Ригель О. Посадову 

документацію ведіть по-

новому. Практичний 

психолог. Дитячий садок.  

2018.  № 10.  С. 4-8 

 11. Ригель О.  Графік 

роботи фахівця: складаємо 

з думкою про себе. 

Практичний психолог. 

Дитячий садок. 2019. № 8. 

С. 22-28  

 12. Ригель О. Лялька, 

зайчик і всі-всі-всі у 

кабінеті психолога. 

Практичний психолог. 

Дитячий садок.  2019. № 



9. С. 4-8  

13. Ryhel O. V. Posatsky O. 

V. PSYCHOLOGICAL 

FEATURES OF 

CHILDREN ON THE 

TURN PRIMARY 

SCHOOL AGE Сучасний 

вимір психології та 

педагогіки: Збірник тез 

наукових робіт учасників 

міжнародної науково-

практичної конференції 

(м. Львів, 21–22 травня 

2021 року). С. 22-29. 

Посацький  

Олександр  

Васильович 

 

 

Доцент 

 

Дрогобицький 

державний 

 педагогічний 
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ім. Івана Франка 

1990р. 

Загально- технічні 

дисципліни і праця, 

інформатика і 

обчислювальна 

техніка 

Вчитель трудового 

навчання 

загальнотехнічних 

дисциплін, 

інформатики і 

обчислювальної 

техніки 

 

 

Кандидат  

психологічних наук. 

19.00.07 

Педагогічна та вікова 

психологія 

Тема: Психологічні 

особливості образу власного 

майбутнього в юності 

ДК №031469 від 15 грудня 

2005р. 

Інститут психології імені 

Г.С.Костюка АПН України 

 

Вчене звання доцента  

кафедри практичної 

психології  

 12ДЦ № 038820 від 16 

травня 2014р. 

1. Наявність публікацій у наукових 

виданнях, які включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection), протягом 

останніх п’яти років) 

Stepura, Ye., Rygel, O.,  Posatskyi,  O. (2018). 

The ways of responsibility problems study at 

the modern stage of psychological knowledge. 

Fundamental and applied researches in practice 

of leading scientific schools, 25 (1), 176–183. 

Посацький О., Ригель О. Професійне 

самовизначення учнів раннього юнацького 

віку // Проблеми гуманітарних наук : 

Збірник наукових праць Дрогобицького 

державного педагогічного університету 

імені Івана Франка. Серія «Психологія» / 

ред. кол. Надія Скотна (головний редактор), 

Р. Хавула (редактор серії) та ін. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені 

Івана Франка, 2020. – Випуск 47. – 145 с. – 

С. 90- 100 

https://journals.indexcopernicus.com/search/

details?id=49588 

Посацький О., Ригель О. Психологічний 

аналіз чинників батьківсько – дитячих 

конфліктів// Проблеми гуманітарних наук : 

Збірник наукових праць Дрогобицького 

 

 Люблінський  

Католицький 

 Університет 

 імені Іоанна Павла ІІ 

посвідчення 

«Здобутки та тенденції 

Університетської освіти  

в країнах ЄС» 

24.11.2017р, Люблін 

108 год. 

 
 

1) наявність не 

менше п’яти публікацій 

у періодичних наукових 

виданнях, що включені 

до переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection; 

Stepura, Ye., Rygel, O.,  

Posatskyi,  O. (2018). The 

ways of responsibility 

problems study at the 

modern stage of 

psychological knowledge. 

Fundamental and applied 

researches in practice of 

leading scientific schools, 25 

(1), 176–183. 

Посацький О., Ригель О. 

Професійне 

самовизначення учнів 

раннього юнацького віку // 

Проблеми гуманітарних 

наук : Збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49588
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49588


державного педагогічного університету 

імені Івана Франка. Серія «Психологія» / 

ред. кол. Надія Скотна (головний редактор), 

Р. Хавула (редактор серії) та ін. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені 

Івана Франка, 2018. – Випуск 43. – 151- 

160с. 

 

Франка. Серія 

«Психологія» / ред. кол. 

Надія Скотна (головний 

редактор), Р. Хавула 

(редактор серії) та ін. – 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2020. – 

Випуск 47. – 145 с. – С. 90- 

100 

https://journals.indexcoper

nicus.com/search/details?i

d=49588 

Посацький О., Ригель О. 

Психологічний аналіз 

чинників батьківсько – 

дитячих конфліктів// 

Проблеми гуманітарних 

наук : Збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка. Серія 

«Психологія» / ред. кол. 

Надія Скотна (головний 

редактор), Р. Хавула 

(редактор серії) та ін. – 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2018. – 

Випуск 43. – 151- 160с. 

4) наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників/посібників 

для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти 

та дистанційного 

навчання, електронних 

курсів на освітніх 

платформах ліцензіатів, 

конспектів 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49588
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49588
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49588


лекцій/практикумів/мето

дичних 

вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших 

друкованих навчально-

методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування; 

Педагогічна психологія  

Методичні матеріали до 

практичних занять /О.В. 

Ригель. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2018. – 46с. 

Посацький О.В., Ригель 

О.В. Психологія 

девіантної поведінки 

підлітків: Методичні 

матеріали до практичних 

занять / О.В. Посацький, 

О.В. Ригель. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2017.    43  с. 

Психологія управління 

Методичні матеріали до 

практичних занять / 

О.В.Посацький, О.В. 

Ригель. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2018. – 49с. 

12) наявність 

апробаційних та/або 

науково-популярних, 



та/або консультаційних 

(дорадчих), та/або 

науково-експертних 

публікацій з наукової або 

професійної тематики 

загальною кількістю не 

менше п’яти публікацій; 

Посацький Олександр, 

Роман Ірина. Психологічні 

собливості сім’ї: поняття, 

становлення, функції 

ситуації / V 

Всеукраїнський науково-

практичний семінар 

«Актуальні проблеми 

практичної психології» 28 

березня 2018 року. –С.47–

53. 

Посацький О., Королик О. 

Сім'я як джерело 

психічного здоров’я 

дитини. Актуальні 

проблеми практичної 

психології: збірник статей 

учасників VIІ 

Всеукраїнського науково-

практичного семінару (м. 

Дрогобич, 16 травня 2019 

року). Дрогобич: РВВ 

ДДПУ імені Івана Франка, 

2019. С. 58–61. 

О.Посацький 

Проблеми, з якими 

стикаються сім’ї, що 

виховують дітей з 

особливими потребами. 

“FUNDAMENTAL AND 

APPLIED RESEARCH 

IN THE MODERN 

WORLD”, III 

Міжнародна науково-

практична конференція 



(21-23 жовтня 2020 

року) Бостон, США, 

2020. С.525-549 

Ryhel O. V. Posatsky O. V. 

PSYCHOLOGICAL 

FEATURES OF 

CHILDREN ON THE 

TURN PRIMARY 

SCHOOL AGE Сучасний 

вимір психології та 

педагогіки: Збірник тез 

наукових робіт учасників 

міжнародної науково-

практичної конференції 

(м. Львів, 21–22 травня 

2021 року). С. 22-29. 

Posatsky O. V.   Kalichak 

Yu. L. THE 

PSYCHOLOGICAL 

CULTURE OF THE 

PRESCHOOL TEACHER. 

Сучасний вимір психології 

та педагогіки: Збірник тез 

наукових робіт учасників 

міжнародної науково-

практичної конференції 

(м. Львів, 21–22 травня 

2021 року).С.14-22. 

Posatsky O. V.   Kalichak 

Yu. L PSYCHOLOGICAL 

AND PEDAGOGICAL 

FEATURES OF 

FORMATION OF 

RELATIONS BETWEEN 

PRESCHOOL CHILDREN 

IN DIFFERENT 

ACTIVITIES. Сучасний 

вимір психології та 

педагогіки: Збірник тез 

наукових робіт учасників 

міжнародної науково-

практичної конференції 



(м. Львів, 21–22 травня 

2021 року).С.72-79. 

Олександр Посацький, 

Андрій Грабинський. 

Психологічні аспекти 

розвитку культури 

професійної діяльності 

фахівців. Матеріали 

Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-

конференції «Вітчизняна 

наука на зламі епох: 

проблеми та перспективи 

розвитку»: Зб. наук. праць. 

Переяслав, 2021. Вип. 68. 

С.131-135. 

20) досвід практичної 

роботи за спеціальністю 

не менше п’яти років 

(крім педагогічної, 

науково-педагогічної, 

наукової діяльності); 
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Дуб Віра 
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діяльності» 

ДК № 029767  
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Київський університет 
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1) Дуб В. Г. Психолого-педагогічний 
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держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – 

Дрогобич, 2016. –  № 5 (136). – С.68-72. 

2) Дуб В. Г. Міжособистісні відносини 

студентів переселенців / В. Г. Дуб // 

Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія : Психологічні науки / 

Херсон. держ. ун-т, ф-т психології, історії та 

соціол. – Херсон, 2018. – Вип. 2. – Т. 2. – С. 

36-41. (Index Copernicus) 

3) Дуб В. Г. Соціально-психологічний 

тренінг як засіб розвитку гармонійних 

міжособистісних відносин студентів-

переселенців / В. Г. Дуб // Проблеми 
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педагогіки і психології, 

місто Люблін, Польща 

Засвідчення 000001353 від  

17 березня 2017 року 

4, 5 кредитів (135 год) 

 1) наявність не менше 

п’яти публікацій у 

періодичних наукових 

виданнях, що включені 

до переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection: 

1) Дуб В. Г. Психолого-

педагогічний супровід 

студентів переселенців / В. 

Г. Дуб // Молодь і ринок: 

наук.-пед. журн. / Дрогоб. 

держ. пед. ун-т ім. 

І. Франка. – 

Дрогобич, 2016. –  № 5 

(136). – С.68-72. 



університету імені Івана Франка. Серія 

«Психологія» / ред. кол. Надія Скотна 

(головний редактор), Р. Хавула (редактор 

серії) та ін. – Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ імені Івана 

Франка, 2018. – Випуск 43. – С. 88-97. 

(Index Copernicus) 

4) Дуб В. Г. Особливості саногенного 

мислення студентів / В. Г. Дуб //  Проблеми 

гуманітарних наук: збірник наукових праць 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. Серія 

«Психологія» / ред. кол. Надія Скотна 

(головний редактор), Р. Хавула (редактор 

серії) та ін. – Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ імені Івана 

Франка, 2019. – Випуск 45. – С. 76–88. 

(Index Copernicus) 

5) Дуб В. Г. Особливості прокрастинації 

студентів / В. Г. Дуб // Проблеми 

гуманітарних наук. Психологія / ред. кол. 

Надія Скотна (головний редактор), Роман 

Хавула (редактор серії) та ін. Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені 

Івана Франка, 2020. Вип. 47. С. 53 - 66. 

(Index Copernicus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Дуб В. Г. 

Міжособистісні відносини 

студентів переселенців / 

В. Г. Дуб // Науковий 

вісник Херсонського 

державного університету. 

Серія : Психологічні науки 

/ Херсон. держ. ун-т, ф-т 

психології, історії та 

соціол. – Херсон, 2018. – 

Вип. 2. – Т. 2. – С. 36-41. 

(Index Copernicus) 
3) Дуб В. Г. Соціально-

психологічний тренінг як 

засіб розвитку 

гармонійних 

міжособистісних відносин 

студентів-переселенців / 

В. Г. Дуб // Проблеми 

гуманітарних наук: 

збірник наукових праць 

Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка. Серія 

«Психологія» / ред. кол. 

Надія Скотна (головний 

редактор), Р. Хавула 

(редактор серії) та ін. – 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2018. – 

Випуск 43. – С. 88-97. 

(Index Copernicus) 

4) Дуб В. Г. Особливості 

саногенного мислення 

студентів / В. Г. Дуб //  

Проблеми гуманітарних 

наук: збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 



Франка. Серія 

«Психологія» / ред. кол. 

Надія Скотна (головний 

редактор), Р. Хавула 

(редактор серії) та ін. – 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2019. – 

Випуск 45. – С. 76–88. 

(Index Copernicus) 

5) Дуб В. Г. Особливості 

прокрастинації студентів / 

В. Г. Дуб // Проблеми 

гуманітарних наук. 

Психологія / ред. кол. 

Надія Скотна (головний 

редактор), Роман Хавула 

(редактор серії) та ін. 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2020. 

Вип. 47. С. 53 - 66. (Index 

Copernicus) 

 

3) наявність виданого 

підручника чи 

навчального посібника 

(включаючи електронні) 

або монографії, в тому 

числі видані у 

співавторстві: 

Галян Ігор, Дуб Віра. 

Психологічні особливості 

ціннісно-смислового 

розвитку майбутніх 

педагогів: монографія / І. 

М. Галян, В. Г. Дуб. – 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ 

імені Івані Франка; В-во: 

ТзОВ «Трек ЛТД», 2016. – 

192 с. 



4) наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників 

для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти 

та дистанційного 

навчання, електронних 

курсів на освітніх 

платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/мето

дичних 

вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших 

друкованих навчально-

методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: 

1) Дуб Віра, Спринська 

Зоряна. Історія психології: 

методичні матеріали до 

семінарських занять [для 

студентів першого 

(бакалаврського) рівня 

вищої освіти напряму 

підготовки «Психологія»] / 

Віра Дуб, Зоряна 

Спринська. Дрогобич: 

Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2016. – 158 с. 

2) Дуб В. Г. Реабілітаційна 

психологія : методичні 

матеріали до семінарських 

занять [для студентів 

другого (магістерського) 

рівня вищої освіти 

напряму підготовки 

«Психологія»] / В. Г. Дуб. 

– Дрогобич : Редакційно-



видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2017. – 93 с. 

3) Дуб Віра. Діяльність 

служби «Телефон довіри» 

: тексти лекцій [для 

студентів першого 

(бакалаврського) рівня 

вищої освіти напряму 

підготовки «Психологія»] / 

Віра Григорівна Дуб. – 

Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2018. – 86 с.  

4) Віра Дуб. Діяльність 

служби «Телефон довіри»: 

методичні матеріали до 

практичних занять [для 

студентів ЗВО] / Дуб Віра 

Григорівна. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2019. – 66 с. 

 

12) наявність 

апробаційних та/або 

науково-популярних, 

та/або консультаційних 

(дорадчих), та/або 

науково-експертних 

публікацій з наукової або 

професійної тематики 

загальною кількістю не 

менше п’яти публікацій: 

1) Дуб В. Г. Саногенне 



мислення як умова 

успішного особистісного 

та професійного розвитку 

студентів-переселенців / 

В. Г. Дуб // Людина, 

суспільство, політика: 

актуальні виклики 

сучасності: матеріали ІV 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

(м. Одеса, 24-25 лютого 

2017 р.) / за загальною 

редакцією д. політ. н., 

професора Д. В. Яковлева. 

– Одеса: Національний 

університет «Одеська 

юридична академія», 2017. 

– С.110-114. 

2) Дуб В. Г. 

Життєстійкість як умова 

самоздійснення студента 

мігранта / В. Г. Дуб // 

Проблеми гуманітарних 

наук: збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного університету 

імені Івана Франка. Серія 

«Психологія» / ред. кол. 

Надія Скотна (головний 

редактор), Р. Хавула 

(редактор серії) та ін. – 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2017. – 

Випуск сорок перший. – С. 

59-70. 

3) Дуб В. Г. Формування 

життєстійкості студентів 

переселенців / В. Г. Дуб // 

Сучасні досягнення 

вітчизняних вчених у 

галузі педагогічних та 



психологічних наук: 

Матеріали міжнародної 

науково-практичної 

конференції (м. Київ, 

Україна, 2-3 березня 2018 

року). – К.: ГО «Київська 

наукова організація 

педагогіки та психології», 

2018. – Ч. 2. – С. 71-74. 

4) Дуб В. Г. Узгодженість 

системи цінностей як 

ресурс розвитку 

життєстійкості студентів 

переселенців / В. Г. Дуб // 

Психологічні науки: 

проблеми та перспективи: 

Матеріали всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції, м. 

Запоріжжя, 16-17 березня 

2018 р. – Запоріжжя: 

Класичний приватний 

університет, 2018. – С. 36-

40. 

5) Дуб В. Г. 

Соціокультурне 

середовище вищого 

навчального закладу як 

умова успішної 

соціалізації студентів-

переселенців / В. Г. Дуб // 

Сучасні досягнення 

вітчизняних вчених у 

галузі педагогічних та 

психологічних наук: 

Матеріали міжнародної 

науково-практичної 

конференції (м. Київ, 

Україна, 1-2 березня 2019 

року). – К.: ГО «Київська 

наукова організація 

педагогіки та психології» 



2019. – С. 88-90. 

6) Дуб В. Г. Теоретико-

методологічний аналіз 

проблеми психолого-

педагогічного супроводу 

студентів-переселенців / 

В. Г. Дуб // Психолого-

педагогічний супровід 

осіб, постраждалих від 

міграційних процесів в 

умовах сучасних 

українських реалій: теорія 

і практика / [Н.В. Скотна, 

М.П. Пантюк, І. М. Галян 

та ін.]. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана 

Франка, 2019. – С. 61-82. 

Хавула Роман 

Михайлович 

Доцент;

доцент 

кафедри 

практичн

ої 

психологї

ї 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка, 2007 

рік, 

Магістр психології, 

Викладач 

психологічних 

дисциплін 

 

Кандидат психологічних 

наук 19.00.07 Педагогічна та 

вікова психологія, 

Тема дисертації: 

«Особливості психологічної 

готовності юнаків до 

батьківства», 

ДК № 026138. Видано на 

підставі рішення 

Атестаційної колегії від 22 

грудня 2014 року. 

 Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова.  

 

Затверджено наказ 

Міністерства освіти  і науки 

України від 29.06.2021 № 

735. Рішення вчених рад 

закладів вищої освіти про 

присвоєння вченого звання 

доцента  Хавулі Роману 

Михайловичу доцента 

кафедри практичної 

1. Стаж науково-педагогічної 

роботи у закладах вищої освіти – 14 років і 

9 місяців, у тому числі у Дрогобицькому 

державному педагогічному університеті 

імені Івана Франка – 14 років і 9 місяців. 

 

 

2) наявність за останні п’ять років 

наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus 

або Web of Science Core Collection; 

1. Khavula, R. Psychological Analysis 

of Occupational Conditions in Extreme 

Environments and the Structure of Non-

Standard Situations / Khurtenko O., Bereziak 

K., Khavula R., Vdovichenko O., Onishchenko 

N., Liebiedieva S. // Brain. Broad Research in 

Artificial Intelligence and Neuroscience. 2020. 

Vol. 11. Iss. 4, Pp.: 132–148. Режим доступу: 

https://lumenpublishing.com/journals/index.ph

p/brain/article/view/3576/2698 

 (Web of Science (ESCI)). 

 

1.НАЦІОНАЛЬНА 

АКАДЕМІЯ 

ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК 

УКРАЇНИ. ДВНЗ 

«Університет 

менеджементу освіти». 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти. 

Свідоцтво про 

підвищення кваліфікаціїї 

СП 35830447/1709-17 

Тема: Особливості 

психологічної готовності 

юнаків до батьківства. 

Дата видачі: 1 липня 

2017 рік. 

7 кредитів (210 годин) 

 

2. Пройшов 

стажування (120 год.) в 

університеті Марії Кюрі 

Склодовської в Любліні 

(Республіка Польща, 

1) наявність не менше 

п’яти публікацій у 

періодичних наукових 

виданнях, що включені 

до переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection; 

1. Khavula, R. 

Psychological Analysis of 

Occupational Conditions in 

Extreme Environments and 

the Structure of Non-

Standard Situations / 

Khurtenko O., Bereziak K., 

Khavula R., Vdovichenko 

O., Onishchenko N., 

Liebiedieva S. // Brain. 

Broad Research in Artificial 

Intelligence and 

Neuroscience. 2020. Vol. 

11. Iss. 4, Pp.: 132–148. 

Режим доступу: 

https://lumenpublishing.com/journals/index.php/brain/article/view/3576/2698
https://lumenpublishing.com/journals/index.php/brain/article/view/3576/2698


психології 2) наявність наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України; 

1. Хавула Р.М. Роль особистої автономії 

у побудові життєвої перспективи в 

юнацькому віці / Роман Михайлович Хавула 

// Проблеми гуманітарних наук: Збірник 

наукових праць Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка / Ред. кол. Н. Скотна, І. Галян. – 

Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Випуск 

35. Психологія.  – 338 с. – С. 313-323. 

(фахове видання). 

2 Хавула Р.М. Теоретико-методологічні 

засади проблеми розвитку духовності 

особистості в юнацькому віці / Роман 

Михайлович Хавула // Актуальні проблеми 

психології: зб. наук. праць Інституту 

психології імені Г.С. Костюка.  Том VI: 

Психологія обдарованості. – Випуск 11. – 

Київ-Житомир: ЖДУ ім.. Івана Франка, 

2015. – 415 с. – С. 283-290. (фахове 

видання). 

3. Хавула Р.М. Психологічні особливості 

готовності старшокласників до прийняття 

стратегічних життєвих рішень // Фаховий 

науковий журнал «Габітус». 

Причорноморський науково–дослідний 

інститут економіки та інновацій. Одеса: 

Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 

12. Т. 2. С. 218–222. (фахове видання). 

4. Хавула Р.М. Психологічний аналіз 

стратегічних життєвих рішень 

старшокласників // Всеукраїнський науково 

практичний журнал Директор школи, ліцею, 

гімназії». Спец. темат. випуск «Міжнародні 

Челпанівські психолого–педагогічні 

читання». К.: Гнозис, 2019–2020. № 2. Кн. 2. 

Том II (25). С. 215–224. (фахове видання).  

5. Хавула Р.М. «Психологічний супровід 

становлення психологічної готовності до 

Європейський  Союз) в 

рамках реалізації угоди 

про співпрацю на тему 

«Вивчення психологічних 

аспектів супроводу 

старшокласників, 

постраждалих від 

внутрішніх міграційних 

процесів  в умовах 

сучасних українських 

реалій». Свідоцтво. (6 

березня – 20 березня 2017 

р.). 

 

https://lumenpublishing.com

/journals/index.php/brain/art

icle/view/3576/2698 (Web 

of Science (ESCI)). 

1. Хавула Р.М. Роль 

особистої автономії у 

побудові життєвої 

перспективи в юнацькому 

віці / Роман Михайлович 

Хавула // Проблеми 

гуманітарних наук: 

Збірник наукових праць 

Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка / Ред. кол. Н. 

Скотна, І. Галян. – 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2015. – 

Випуск 35. Психологія.  – 

338 с. – С. 313-323. 

(фахове видання). 
2 Хавула Р.М. Теоретико-

методологічні засади 

проблеми розвитку 

духовності особистості в 

юнацькому віці / Роман 

Михайлович Хавула // 

Актуальні проблеми 

психології: зб. наук. праць 

Інституту психології імені 

Г.С. Костюка.  Том VI: 

Психологія обдарованості. 

– Випуск 11. – Київ-

Житомир: ЖДУ ім.. Івана 

Франка, 2015. – 415 с. – С. 

283-290. (фахове 

видання). 

3. Хавула Р.М. 

Психологічні особливості 

готовності 

https://lumenpublishing.com/journals/index.php/brain/article/view/3576/2698
https://lumenpublishing.com/journals/index.php/brain/article/view/3576/2698
https://lumenpublishing.com/journals/index.php/brain/article/view/3576/2698


батьківства». Науковий журнал «Габітус». 

Причорноморський науково–дослідний 

інститут економіки та інновацій. Одеса: 

Видавничий дім «Гельветика», 2020. 

Вип.18. Т. 2 С. 110–114. (фахове видання). 

 

старшокласників до 

прийняття стратегічних 

життєвих рішень // 

Фаховий науковий журнал 

«Габітус». 

Причорноморський 

науково–дослідний 

інститут економіки та 

інновацій. Одеса: 

Видавничий дім 

«Гельветика», 2020. Вип. 

12. Т. 2. С. 218–222. 

(фахове видання). 

4. Хавула Р.М. 

Психологічний аналіз 

стратегічних життєвих 

рішень старшокласників // 

Всеукраїнський науково 

практичний журнал 

Директор школи, ліцею, 

гімназії». Спец. темат. 

випуск «Міжнародні 

Челпанівські психолого–

педагогічні читання». К.: 

Гнозис, 2019–2020. № 2. 

Кн. 2. Том II (25). С. 215–

224. (фахове видання).  

5. Хавула Р.М. 

«Психологічний супровід 

становлення психологічної 

готовності до 

батьківства». Науковий 

журнал «Габітус». 

Причорноморський 

науково–дослідний 

інститут економіки та 

інновацій. Одеса: 

Видавничий дім 

«Гельветика», 2020. 

Вип.18. Т. 2 С. 110–114. 

(фахове видання). 

 



3) наявність виданого 

підручника чи 

навчального посібника 

або монографії; 

1. Хавула Р.М. 

Психологічна експертиза в 

різних галузях психології: 

тексти лекцій / Р.М. 

Хавула. – Дрогобич : 

Видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2016. – 118 с. 

2. Хавула Р.М. Основи 

клінічної психології : 

тексти лекцій / І.Я. 

Гриник, Р.М. Хавула. – 

Дрогобич : Видавничий 

відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2016. – 180 с. 

3. Хавула Р.М. 

Психологічний  

спецпрактикум. Методичні 

рекомендації до 

практичних занять. Навч.-

метод. посібник / І.Я. 

Гриник, Р.М. Хавула. 

Дрогобич: Редакційно–

видавничий відділ ДДПУ 

ім. І.Франка, 2017.  175 с. 

4) наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників 

для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти 

та дистанційного 

навчання, електронних 

курсів на освітніх 

платформах ліцензіатів, 



конспектів 

лекцій/практикумів/мето

дичних 

вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших 

друкованих навчально-

методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування; 

1. Хавула Р.М. 

Патопсихологія: 

Методичні рекомендації 

до практичних занять / В.І. 

Стець, Р.М.  Хавула. – 

Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2015. – 

202 с.  

2. Хавула Р.М. Соціальна 

психологія: тексти лекцій. 

Частина 1 / І.Я.  Гриник, 

Р.М. Хавула. – Дрогобич : 

Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2015. – 104 с. 

3. Хавула Р.М. Соціальна 

психологія: тексти лекцій. 

Частина 2 / І.Я. Гриник , 

Р.М. Хавула. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2015. – 148 с. 

4. Хавула Р.М. Основи 

клінічної психології: 

тексти лекцій / І.Я. 

Гриник, Р.М. Хавула. – 

Дрогобич : Видавничий 

відділ Дрогобицького 



державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2016. – 174 с. 

5. Хавула Р.М. 

Психологічна експертиза в 

різних галузях психології: 

тексти лекцій / Р.М. 

Хавула. – Дрогобич : 

Видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2016. – 118 с. 

6. Гриник. І.Я. 

Психологічний 

спецпрактикум : 

методичні рекомендації до 

практичних занять / І.Я. 

Гриник, Р.М. Хавула. – 

Дрогобич : Видавничий 

відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2017. – 175 с. 

7) участь в атестації 

наукових кадрів як 

офіційного опонента або 

члена постійної 

спеціалізованої вченої 

ради, або члена не менше 

трьох разових 

спеціалізованих вчених 

рад; 

У 2019 році офіційний 

опонент  на дисертаційне 

дослідження Гладкевич 

Мар’яни Ігорівни  

«Психологічні умови 

формування життєвих 

планів 

у юнацькому віці», на 

здобуття наукового 



ступеня кандидата 

психологічних наук за 

спеціальністю 19.00.07 – 

педагогічна та вікова 

психологія. 

 

8) виконання функцій 

(повноважень, 

обов’язків) наукового 

керівника або 

відповідального 

виконавця наукової теми 

(проекту), або головного 

редактора/члена 

редакційної 

колегії/експерта 

(рецензента) наукового 

видання, включеного до 

переліку фахових видань 

України, або іноземного 

наукового видання, що 

індексується в 

бібліографічних базах; 

 

1. Проблеми 

гуманітарних наук : 

збірник наукових праць 

Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка. Серія 

«Психологія» / ред. кол. 

Надія Скотна (головний 

редактор), Р. Хавула 

(редактор серії). Дрогобич 

: РВВ ДДПУ імені І. 

Франка (2018-2021). (Index 

Copernicus). 

10) участь у 

міжнародних наукових 

та/або освітніх проектах, 

залучення до 



міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя 

міжнародної категорії”; 

1.В рамках реалізації 

угоди про співпрацю 

стажування в Університеті 

Марії Кюрі-Склодовської. 

- м. Люблін, Польща) (6-18 

березня 2017р). 

2. Виконавець 

польсько-українського 

проекту для підтримання 

розвитку  системи 

профілактики та навчання 

спеціалістів з  протидії 

ризикованій поведінці 

дітей та молоді в Україні 

(2017-2019 рр.). 

12) наявність 

апробаційних та/або 

науково-популярних, 

та/або консультаційних 

(дорадчих), та/або 

науково-експертних 

публікацій з наукової або 

професійної тематики 

загальною кількістю не 

менше п’яти публікацій; 

1. Хавула Р.М. 

Психологічні аспекти 

самоствердження 

старшокласників / Роман 

Михайлович Хавула // 

Проблеми гуманітарних 

наук: Збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка / Ред. кол. Н. 

Скотна, І. Галян. – 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ 



імені Івана Франка, 2016. – 

Випуск 39. Психологія.  – 

122 с. – С. 73-82. (10 с.; 

0,45 др. арк.) 

2. Хавула Р.М. 

Психологічний аналіз 

форм і засобів 

самоствердження 

старшокласників / Роман 

Михайлович Хавула // 

Актуальні проблеми 

практичної психології: 

Збірник статей учасників 

IV-го Всеукраїнського 

науково-практичного 

семінару. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана 

Франка, 2017. – 360 с. – С. 

144-152 (8 с; 0,4 дрк. арк).  

3. Хавула Р.М. 

Теоретичні підходи до 

проблеми особистісної 

амбівалентності в 

юнацькому віці / Р. Хавула 

// Проблеми гуманітарних 

наук : збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка. Серія 

«Психологія» / ред. кол. 

Надія Скотна (головний 

редактор), Р. Хавула 

(редактор серії) та ін. – 

Дрогобич : РВВ ДДПУ 

імені І. Франка, 2017. – 

Випуск сорок перший. – 

222 с. – С. 184-195 (12 с. / 

0,6 др. арк.) 

4. Хавула Р.М. 

«Психологічні особливості 



становлення 

самоефективності в 

юнацькому віці / Роман 

Михайлович Хавула // 

«Актуальні питання 

гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник 

наукових праць молодих 

вчених Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка». 2017. – ВИПУСК 

№ 17 –  С. 348-355. (8 с; 

0,6 др. арк.). (Info Base 

Index, Open Academik 

Jourdan Index, Citi Factor) 

5. Хавула Р.М. 

Особливості 

психологічного супроводу 

самоствердження 

старшокласників. 

Проблеми гуманітарних 

наук : збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка. Серія 

«Психологія» / ред. кол. 

Надія Скотна (головний 

редактор), Р. Хавула 

(редактор серії) та ін. 

Дрогобич : РВВ ДДПУ 

імені І. Франка, 2018.  

Вип. 43. С. 187-195 (8 с. / 

0,46 др. арк.) Index 

Copernicus: 

https://journals.indexcoperni

cus.com/search/details?id=4

9588  

6. Хавула Р.М. 

Теоретичні аспекти 

дослідження духовності як 



інтегруючого чинника 

системи цінностей.

 Актуальні 

проблеми практичної 

психології: зб. статей 

учасників VI Всеукр. 

наук.–практ. семінару (м. 

Дрогобич, 27 листопада 

2018 р.). Дрогобич: 

Редакційно–видавничий 

відділ ДДПУ ім. І.Франка, 

2018. С. 79–88.   

7. Хавула Р.М. 

Специфіка розвитку 

особистісної 

амбівалентності в 

юнацькому віці. Актуальні 

проблеми практичної 

психології: зб. статей 

учасників VI Всеукр. 

наук.–практ. семінару (м. 

Дрогобич, 27 листопада 

2018 р.).  Дрогобич: 

Редакційно–видавничий 

відділ ДДПУ ім. І.Франка, 

2018. С. 79–88.   

8. Хавула Р.М. 

Актуальні проблеми 

психологічного супроводу 

дітей з особливими 

освітніми потребами. 

Предикатори успішної 

інклюзії: медико–

психологічний  та 

соціально педагогічний 

аспекти: збір. матеріалів 

Всеукраїнської наук.–

паракт. конф. 4-5 

листопада, 2019 р. Кривий 

Ріг: ФО–П Чернявський 

Д.О., 2019. С. 13–16.   

9. Хавула Р.М. 



Особливості ціннісно–

смислової сфери в 

юнацькому віці. Проблеми 

гуманітарних наук: зб. 

наук. пр.  Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка. Серія 

«Психологія» / Ред. кол. 

Н.Скотна (гол. ред.), 

Р.Хавула (ред. серії) та ін. 

Дрогобич: Редакційно–

видавничий відділ ДДПУ 

ім. І.Франка, 2019.  Вип. 

45. С. 147–159. (Index 

Copernicus) 

10. Хавула Р.М. 

«Моральні орієнтири 

професійного становлення 

студентів» / Роман 

Михайлович Хавула // 

Проблеми гуманітарних 

наук : збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка. Серія 

«Психологія» / ред. кол. 

Надія Скотна (головний 

редактор), Р. Хавула 

(редактор серії) та ін. – 

Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2020. – 

Випуск сорок сьомий. – 

148  с. (Index Copernicus) 

Особи, які працюють за сумісництвом 

       

 


