
Кадровий склад кафедри психології згідно з ліцензійними умовами 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

науково-

педагогічного, 

педагогічного, 

наукового 

працівника 

Наймен

ування 

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 

Савчин 

Мирослав 

Васильович 

Завідув

ач 

кафедри 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

Івана Франка 

1972, 

спеціальність: 

фізика і 

математика; 

кваліфікація:  

вчитель фізики і 

Доктор психологічних 

наук19.00.07 

Педагогічна та вікова 

психологія 

Тема: "Психологічні 

основи розвитку 

відповідальної 

поведінки" (ДН 

№003540 рішенням 

спеціалізованої вченої 

1. Білозерська Світлана Іванівна 

Кандидат  психологічних наук 

19.00.07 

 Педагогічна і вікова психологія 

Тема: "Психологічні умови розвитку 

моральної свідомості молодшого 

школяра" (ДК №027438, рішення 

президії Вищої атестаційної комісії 

України від 9 лютого 2005 року). 

 

2. Заболоцька Світлана Ігорівна 

1. Університет Марії 

Кюрі-Склодовські, 

Польща, Люблін, 

факультет Педагогіки 

та психології. 

Мета стажування: 

розроблення 

пропозицій щодо 

удосконалення 

освітнього процесу, 

впровадження у 

2) наявність не 

менше п’яти 

наукових публікацій 

у наукових 

виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України: 

Статті: Savchyn 

Myroslav. Spiritual 
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математики 

середньої школи 

 

ради Інституту 

педагогіки і психології 

професійної освіти 

АПН України від 27 

травня 1997 року). 

Професор кафедри  

психології (ПР 

№000190, рішенням 

атестаційної колегії від 

26 жовтня 2000 року) 

 

Кандидат психологічних наук 

19.00.07 

Педагогічна та вікова психологія 

Тема: "Психологічні умови розвитку 

моральних форм поведінки у 

навчально-ігровій діяльності 

дошкільників" (ДК №018294, 

рішення Атестаційної колегії від 21 

листопада 2013 року). 

 

3. Заміщак Марія Ігорівна 

Кандидат 

психологічних  

наук, 19.00.07 – 

педагогічна та вікова 

психологія 

Тема: "Психологічні умови 

становлення моральної самооцінки 

молодших школярів" 

(ДК № 024635, рішення 

Атестаційної колегії від 31 жовтня 

2014 року). 

 

4. Зимянський Андрій Романович 

Кандидат психологічних наук 

19.00.07 

Педагогічна та вікова психологія 

Тема: "Психологічні умови розвитку 

моральної самосвідомості у 

підлітковому віці" (ДК №035970, 

рішення Атестаційної колегії 

від 29 вересня 2015 року) 

практику навчання 

кращих досягнень 

сучасної науки, 135 

год. (4,5 кредити 

ЄКТС). 

Zaswiadczenie 

14.04.2017 р. Люблін, 

Університет Марії 

Кюрі-Склодовські. 

Термін стажування: 

03 квітня 2017 р. – 15 

квітня 2017 р. 

 

2. Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника  

Довідка №01-23/162 

від 06.07.2020 р. 

Тема стажування: 

«Методологічна 

ресурсність 

психологічних 

дисциплін для 

студентів-педагогів» 

180 год. (6 кредитів 

ЄКТС), термін 

стажування: 9 березня 

2020 р. – 22 квітня 

2020 р. 

determination of the 

perception, living and 

experience of time by a 

personality. American 

Journal of Science and 

Technologies No.1. 

(21), January-June, 

2016 VOLUME III. - P. 

605 – 610.  

Savchyn Myroslav. 

The ontological 

display of the spiritual 

items in the 

personality’s value 

orientation sphere. 

American Journal of 

Science and 

Technologies No.1. 

(21), January-June, 

2016 VOLUME III. - 

P. 611 – 615.  

Savchyn Myroslav 

The constructive 

influence of the 

spiritual “I” on the 

intellectual sphere of a 

personality. /London 

Review of Education 

and Science № 1 (19), 

January-June, 2016 
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VOLUME III. – P. 548 

– 553. 

Савчин М.В. Аналіз 

здатності особистості 

вірити у контексті 

духовної парадигми 

психології. Актуальні 

проблеми психології: 

збірник наукових 

праць Інституту 

психології імені Г.С. 

Костюка НАПН 

України. – Том. IX: 

Загальна психологія. 

Історична психологія. 

Етнічна психологія. – 

Випуск 9. –К.: 

Талком, 2016. С. 468-

476. 

Савчин М.В. 

Онтологія та 

феноменологія 

здатності особистості 

переживати. 

Психологія і 

суспільство 

Український 

теоретико-

методологічний 

соціогуманітарний 
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часопис 2016. – №4 

(66). С. 49-63. 

Савчин М.В. 

Християнська 

концепція людини як 

методологічний 

орієнтир у духовному 

вихованні дітей та 

молоді. Науковий 

вісник 

Мелітопольського 

державного 

педагогічного 

університету, серія: 

педагогіка 2 (17)” 

2016.– С. 260-266. 

Savchyn Myroslav 

Theoretical resource 

fullness of spiritual 

paradigm of 

psychology. TheXIV 

International Academic 

Congress" Fundamental 

and Applied Studies in 

the Modern World", 

Oxford UK, 23-25 May 

2016. Р.772 – 778. 

Savchyn Myroslav. 
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Spiritual determination 

of the perception, living 

and experience of time 

by a personality. 

American Journal of 

Science and 

Technologies No.1. 

(21), January-June, 

2016 VOLUME III. - P. 

605 – 610. 

Savchyn Myroslav.  

The ontological display 

of the spiritual items in 

the personality’s value 

orientation sphere. 

American Journal of 

Science and 

Technologies No.1. 

(21), January-June, 

2016 VOLUME III. - P. 

611 – 615. 

Savchyn Myroslav. 

The constructive 

influence of the 

spiritual “I” on the 

intellectual sphere of a 

personality. London 

Review of Education 

and Science № 1 (19), 
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January-June, 2016 

VOLUME III. – P. 548 

– 553. 

Savchyn M.V. the 

characteristics of the 

healthy and un healthy 

styles of the 

professional activity of 

a pedagogue. 

International scientific-

practical congress of 

pedagogues, 

psychologists and 

medics ”Motivation. 

Way to the future.”, 

р.92 – 96. 

Savchyn M.V. 

Theoretical 

resourcefullness of 

spiritual paradigm of 

psychology. 

Proceedings of the 

XVII International 

Academic Congress 

“History, Problems and 

Prospects of 

Development of 

Modern Civilization” 

(Japan, Tokyo, 25-27 
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January 2016. 

VoumeII. “Tokyo 

University Press”, 

2016, Р. 772 – 778. 

Савчин М.В. 

Методологические, 

теоретические и 

практические 

императивы духовной 

парадигмы 

психологии. 

Актуальные 

проблемы 

формирования 

психолого-

педагогической 

культуры будущих 

специалистов: 

Межвузовской 

сборник научных 

статей с 

международным 

участием. Выпуск 

Барановичи БарГУ, 

2016. – С. 230-238. 

Савчин М.В. До 

сутності української 

національної ідеї. 

Психологія і 
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суспільство: 

Український 

теоретико-

методологічний 

соціогуманітарний 

часопис 2017. №3 

(69). С.127 – 133. 

Савчин М.В. Заповіт 

патріарха Йосифа 

Сліпого та духовна 

парадигма розвитку 

українського 

суспільства. Патріярх 

Йосиф Сліпий – 

провісник вільної 

України: Збірник 

матеріалів 

міжнародних 

наукових читань з 

нагоди 125-річчя з дня 

народження та 25-

ліття перепоховання 

патріарха Йосифа 

Сліпого (1992-2017). 

Савчин М.В. 

Психічна складова 

здоров’я людини. 

Науковий вісник 

Херсонського 
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державного 

університету. Серія 

«Психологічні науки» 

випуск 6, том 1. – 

Херсон 2017. 

Савчин М.В. 

Проблема характеру в 

контексті духовної 

парадигми психології. 

Науковий теоретико-

методологічний і 

прикладний 

психологічний 

журнал «Психологія 

особистості». 

Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника, 

2017. №1 (8). 

Савчин М.В. Типи 

психологічного 

знання для майбутніх 

фахівців у сфері 

соціонімічних 

професій // М.В. 

Савчин // Інновації 

партнерської 

взаємодії освіти, 

економіки та 
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соціального захисту в 

умовах інклюзії та 

прагматичної 

реабілітації соціуму: 

матеріали ІІІ 

міжнародної науково-

практичної 

конференції. – м. 

Кам’янець-

Подільський, 

Подільський 

спеціальний 

навчально-

реабілітаційний 

соціально-

економічний коледж, 

– 2019. – С. 393-395. 

Савчин М.В. 
Моральне здоров’я 

особистості як 

предмет 

психологічного 

пізнання // М.В. 

Савчин // Психологія і 

суспільство: 

Український 

теоретико-

методологічний 

соціогуманітарний 

часопис 2018. №3-4 

(79-74). – С. 120–

132/0,75др.арк. 

Савчин М.В. Типи 

психологічного 

знання для майбутніх 
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фахівців у сфері 

соціонімічних 

професій // М.В. 

Савчин // Інновації 

партнерської 

взаємодії освіти, 

економіки та 

соціального захисту в 

умовах інклюзії та 

прагматичної 

реабілітації соціуму: 

матеріали ІІІ 

міжнародної науково-

практичної 

конференції. – м. 

Кам’янець-

Подільський, 

Подільський 

спеціальний 

навчально-

реабілітаційний 

соціально-

економічний коледж, 

– 2019. – С. 393-395. 

Савчин М.В. 
Методологічні 

орієнтації у 

дослідженні проблем 

особистості // 

Науковий теоретико-

методологічний і 

прикладний 

психологічний 

журнал «Психологія 

особистості». 
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Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника, м. 

Івано-Франківськ. 

2019. №1 (10). – С. 37-

45  (0,5др.арк.)   

ttps://doi.org/10.1

5330/ps.10.1.37-44 

Савчин М.В. 

Метаметодологічний 

аналіз концепції К.Г. 

Юнга // Науковий 

вісник Херсонського 

державного 

університету. Серія 

«Психологічні 

науки». Випуск 1. 

Херсон. – 2020. – С. 

57-63.   (0,6др.арк.) 

https://doi.org/10.329

99/ksu2312-

3206/2020-1-8 

 

3) наявність 

виданого підручника 

чи навчального 

посібника або 

монографії: 

Савчин М.В., 

Василенко Л.П.  

Вікова психологія 3-

тє вид., доповн. – К.: 

ВЦ «Академія», 2017. 

https://doi.org/10.15330/ps.10.1.37-44
https://doi.org/10.15330/ps.10.1.37-44


13 
 

– 368 с. – (Серія 

«Альма-матер»). 

Савчин М.В. 
Загальна психологія: 

навчальний посібник / 

Мирослав Савчин,  – 

2-ге вид., доповн. – К.: 

ВЦ «Академія», 2018. 

– 344 с. – (Серія 

«Альма-матер»)  /21,5 

др.ар. 

Савчин М.В. 
Загальна психологія: 

підручник / Мирослав 

Савчин. – 3-тє вид., 

стер. – Київ: ВЦ 

«Академія», 2020. – 

344 с. (Серія «Альма-

матер»). 
 

Монографії: 

Савчин М.В. 
Здатності 

особистості: 

монографія / 

Мирослав Савчин. – 

К.: ВЦ "Академія", 

2016. – 288 с. – (Серія 

"Монограф"). 

Савчин М.В. 
Здоров’я людини: 

духовний, 

особистісний і 

тілесний виміри: 
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монографія. – 

Дрогобич: ПП 

«Посвіт», 2019. – 232 

с./14,5др.арк. 

Савчин М.В. 
Духовна парадигма 

розвитку 

українського 

суспільства / М.В. 

Савчин // Актуальні 

дослідження в 

сучасній вітчизняній 

екстремальній та 

кризовій психології: 

монографія / за заг. 

ред. В.П. Садкового, 

О.В. Тімченка; 

НУЦЗСУ. – Х.: ФОП 

Мезіна В.В., 2017. –

С. 27 – 45. 

Савчин М.В. 
Психічний і 

психологічний виміри 

здоров’я особистості / 

М.В. Савчин // 

Психологічні 

технології 

ефективного 

функціонування та 

розвитку особистості: 

монографія / [за ред.: 

С.Д. Максименка, С.Б. 

Кузікової, В.Л. 

Зливкова]. Cуми: Вид-

во СумДПУ імені А.С. 



15 
 

Макаренка, 2019 – С. 

68-87/0,8др.арк. 

Савчин М.В. 
Методологічні засади 

організації 

психологічного 

супроводу 

життєдіяльності 

переміщених осіб у 

контексті духовної 

парадигми /М.В. 

Савчин // 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 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2019. – 

С. 19–33 /0,9др.арк. 

Савчин М.В. 
Концептуальні засади 

забезпечення 

психологічного 

супроводу 
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особистісно-

професійного 

становлення 

майбутнього педагога 

/Теорія і практика 

психологічного 

супроводу 

особистісно-

професійного 

зростання майбутніх 

педагогів при 

викладанні 

психологічних 

дисциплін: 

монографія / за ред. 

проф. М.В. Савчина – 

Дрогобич, 

"Швидкодрук", 2020 - 

С. 15-47. 1 д.а. 

Савчин М.В. 
Інноваційні ідеї в 

організації та 

реалізацію супроводу 

особистісно-

професійного 

становлення 

майбутнього педагога 

// М.В. Теорія і 

практика 

психологічного 

супроводу 

особистісно-

професійного 

зростання майбутніх 

педагогів при 
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викладанні 

психологічних 

дисциплін: 

монографія / за ред. 

проф. М.В. Савчина – 

Дрогобич, 

"Швидкодрук", 2020 - 

С. 47-58./0,6 

 Савчин М.В. 
Типи взаємодії 

викладача психології 

зі студентами-

педагогами як чинник 

їх особистісно-

професійного 

становлення // М.В. 

Теорія і практика  

психологічного 

супроводу 

особистісно-

професійного 

зростання майбутніх 

педагогів при 

викладанні 

психологічних 

дисциплін: 

монографія / за ред. 

проф. М.В. Савчина – 

Дрогобич, 

"Швидкодрук", 2020 - 

С. 58-69./ 0,6 

 Савчин М.В. 
Теоретична модель 

психологічного 

супроводу 
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особистісно-

професійного 

зростання майбутніх 

педагогів мета моделі 

при вивченні 

психологічних 

дисциплін // М.В. 

Савчин // Теорія і 

практика  

психологічного 

супроводу 

особистісно-

професійного 

зростання майбутніх 

педагогів при 

викладанні 

психологічних 

дисциплін: 

монографія / за ред. 

проф. М.В. Савчина – 

Дрогобич, 

"Швидкодрук", 2020 - 

С. 69-84./1 

 

4) наукове 

керівництво 

(консультування) 

здобувача, який 

одержав документ 

про присудження 

наукового ступеня: 

1. Білозерська 

Світлана Іванівна, 

кандидат  
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психологічних наук 

19.00.07 Педагогічна і 

вікова психологія. 

Тема: Психологічні 

умови розвитку 

моральної свідомості  

молодшого школяра. 

2. Заболоцька 

Світлана Ігорівна, 

кандидат 

психологічних наук 

19.00.07 Педагогічна 

та вікова Психологія. 

Тема: Психологічні 

умови розвитку 

моральних форм 

поведінки у 

навчально-ігровій 

діяльності 

дошкільників. 

3. Заміщак Марія 

Ігорівна, кандидат  

психологічних наук 

19.00.07 Педагогічна і 

вікова психологія. 

Тема: Психологічні 

умови становлення 

моральної самооцінки 
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молодших школярів. 

4. Зимянський Андрій 

Романович, кандидат  

психологічних наук 

19.00.07 Педагогічна і 

вікова психологія. 

Тема: Психологічні 

умови розвитку 

моральної 

самосвідомості 

підлітка. 

 

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 
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МОН/зазначеного 

Агентства, або 

Науково-методичної 

ради/науково-

методичних комісій 

(підкомісій) з вищої 

освіти МОН: 

1. Член 

спеціалізованої вченої 

ДДПУ ім. І.Франка. 

2. Член 

спеціалізованої ради 

К 20.051.04  у ДВНЗ 

«Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника». 

3. Експерт з 

психології вищої 

атестаційної комісії 

МОН України. 

 

8) виконання 

функцій наукового 

керівника наукової 

теми; 

Науковий керівник 

кафедральної 

наукової теми 

«Методологічні, 
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теоретичні, прикладні 

і практичні проблеми 

психологічної 

підготовки майбутніх 

педагогів». 

 

10) організаційна 

робота у закладах 

освіти на посадах 

керівника кафедри; 

Завідувач кафедри 

психології 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. 

13) наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників/посібникі

в для самостійної 

роботи студентів та 

дистанційного 

навчання, 

конспектів 

лекцій/практикумів/

методичних 



23 
 

вказівок/рекомендац

ій загальною 

кількістю три 

найменування: 

Савчин М., Заміщак 

М. Соціальна 

психологія: опорні 

схеми та таблиці 

Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2016.  – 

48с. 

Савчин Мирослав,  

Заболоцька Світлана  

Педагогічна  

психологія: опорні 

схеми та таблиці 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ, 2016. –   74  с. 

Савчин М., 

Василенко Л. 

Реалізація програми 
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особистісно-

професійного 

розвитку при вивченні 

психологічних 

дисциплін Дрогобич: 

Ред.-вид.відділ ДДПУ 

ім. Івана Франка, 

2016. – 86 с. 

Савчин Мирослав, 

Василенко Леся 

Психологія (загальна 

та соціальна 

психологія): 

методичні 

рекомендації до 

виконання 

індивідуальних 

завдань. Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2016. – 

20 с. 

Савчин М.В., 

Василенко Л.П. 

Психологія: 
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методичні 

рекомендації до 

виконання 

індивідуальних 

завдань з вікової та 

педагогічної 

психології [для 

студентів ВНЗ] 

Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2016. – 

22 с. 

Савчин   Мирослав, 

Заміщак  Марія. 

Загальна психологія: 

опорні схеми та 

таблиці [для студентів 

усіх спеціальностей] 

Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету   імені 

Івана Франка, 2017. 

78с. / 4,87/2,43 др.арк. 
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– авт.уч.  

Савчин М.В. 

Василенко Л.П. 

Психологія 

педагогічної 

діяльності. Тексти 

лекцій / М.В. Савчин, 

Л.П. Василенко. – 

Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2018. – 

189 с.  (11др.арк.). 

Савчин М.В., 

Заміщак М.І. 
Психологічні засади 

виховної діяльності 

педагога: навчально-

методичний посібник 

(для підготовки 

фахівців першого 

(бакалаврського) 

рівня)  / М.Савчин, 

М.Заміщак. – 

Дрогобич: 

редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 
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університету імені 

Івана Франка, 2019. – 

36 с. /2,25 др. арк./ 

1,12 др. арк. 

М. Савчин, Л. 

Василенко 
Психологічні засади 

розвивальної 

діяльності педагога: 

навчально-

методичний посібник 

/ М. Савчин, Л. 

Василенко. – 

Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка. 2019. – 40 с. 

(2,5 др.арк/1,25 др. 

арк.). 

 

Савчин М.В. 

Білозерська С.І. 

Актуальні проблеми 

теоретичної та 

прикладної 

психології: тексти 

лекцій.Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 
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педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2017. – 

312с. 

14) керівництво 

студентом, який 

зайняв призове місце 

на I етапі 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади: 

Студентка IІІ курсу 

філологічного 

факультету Галина 

Скольська отримала 

димлом ІІ ступеня у 

Національному 

університеті 

„Острозька академія” 

серед студентів вищої 

школи ХІ 

Всеукраїнської 

олімпіади «Юні 

знавці Біблії – 2018» з 

напрямів 

«християнська психол

огія» та «християн-

ська педагогіка» 

(науковий керівник 
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професор 

Мирослав Савчин). 

17) досвід 

практичної роботи 

за спеціальністю не 

менше п’яти 

років:досвід 

практичної роботи – 

46 років. 

Василенко 

Леся Павлівна 

Доцент  Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

Івана Франка 

1990, 

спеціальність: 

педагогіка і 

методика 

початкового 

навчання; 

кваліфікація: 

вчитель 

початкових класів 

Кандидат 

психологічних наук 

19.00.07 

Педагогічна та вікова 

психологія 

Тема: "Розвиток 

відповідальності у  

підлітковому і 

старшому шкільному 

віці" (ДК №003377 

рішення президії Вищої 

атестаційної комісії 

України від 12 травня 

1999 року). 

Доцент 

кафедри  психології 

(ДЦ №007160, 

рішенням Атестаційної 

колегії від 17 квітня 

2003 року) 

 

 1. Університет Марії 

Кюрі-Склодовські, 

Польща, Люблін, 

факультет Педагогіки 

та психології. 

Мета стажування: 

вивчення та 

узагальнення досвіду 

викладання базових 

психологічних 

дисциплін, 135 год. 

(4,5 кредити ЄКТС). 

Zaswiadczenie 

14.04.2017 р. Люблін, 

Університет Марії 

Кюрі-Склодовські. 

Термін стажування: 

03 квітня 2017 р. – 15 

квітня 2017 р. 

 

2. Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка 

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; 

Василенко Л.П. 

Впровадження 

технології 

особистісно-

професійного 

розвитку майбутнього 

педагога в практику 

викладання 

психологічних 

дисциплін/ Л. 

Василенко, І. 

Василенко // 



30 
 

Довідка №1820-С від 

18.05.2021 р. 

Тема стажування: 

«Психологічна 

підготовка здобувачів 

вищої освіти», 180 

год. (6 кредитів 

ЄКТС), термін 

стажування: 1 березня 

2021 р. – 12 квітня 

2021 р. 

Науковий вісник 

Херсонського 

державного 

університету. Серія: 

Психологічні науки. 

Випуск 6. Том 2, 2017. 

–С.12-17  

Index Copernicus 

International 

 

2) наявність не 

менше п’яти 

наукових публікацій 

у наукових 

виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України; 

Василенко Л. 
Впровадження 

технології 

особистісно-

професійного 

розвитку майбутнього 

педагога в практику 

викладання 

психологічних 

дисциплін/ 

Л.Василенко, 

І.Василенко // 

Науковий вісник 

Херсонського 

державного 

університету. Серія: 
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Психологічні науки. 

Випуск 6. Том 2, 2017. 

–С.12-17  (фахове 

видання). 

Василенко Л.П. 

Концептуальні основи 

готовності 

майбутнього вчителя 

до розвивальної 

діяльності/ / Теорія і 

практика сучасної 

психології . 2020, № 1.  

– С. 145-

149(0,5др.арк.)  

 

3) наявність 

виданого підручника 

чи навчального 

посібника або 

монографії: 

1.Вікова психологія: 

навч.посіб./ М.Савчин, 

Л.Василенко.-3 

вид.переробл., доповн. –

К: ВЦ «Академія», 2017. 

-368 с. 

 2. Василенко 

Л.П. Модель 

розвивальної діяльності 

учителя початкової 

школи /  Л.Василенко, 

І.Василенко , 

Професійна педагогічна 

освіта в акмеологічному 

вимірі: рефлексія 

освітніх трендів і 
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стандартів забезпечення 

якості . Монографія  за 

ред. Н.І.Мачинської 

/Рекомендовано до 

друку Вченою радою 

Львівського 

національного 

університету імені Івана 

Франка. – Львів.: ЛНУ 

імені Івана Франка, 

2020. – С.24-38   0,7 д.а. 

3. Василенко 

Л.П. Концепція 

супроводу 

особистісно-

професійного 

розвитку майбутнього 

педагога при 

викладанні 

психологічних 

дисциплін /Теорія і 

практика 

психологічного 

супроводу 

особистісно-

професійного 

зростання майбутніх 

педагогів при 

викладанні 

психологічних 

дисциплін.  

Монографія  за 

ред.проф.Савчина 

М.В. //Рекомендовано 

до друку Вченою 
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радою 

Прикарпатського 

національного у-ту 

імені Василя 

Стефаника . – 

Дрогобич , 2020.   - С. 

84-95.  0,6 д.а. 

4. Василенко 

Л.П. Психолого-

педагогічні умови, 

шляхи, методи та 

засоби впровадження 

в практику 

викладання 

психологічних 

дисциплін технології 

супроводу 

особистісно-

професійного 

розвитку майбутнього 

педагога / Теорія і 

практика 

психологічного 

супроводу 

особистісно-

професійного 

зростання майбутніх 

педагогів при 

викладанні 

психологічних 

дисциплін.  

Монографія за 

ред.проф.Савчина 

М.В. // Рекомендовано 
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до друку Вченою 

радою 

Прикарпатського 

національного у-ту 

імені Василя 

Стефаника . – 

Дрогобич , 2020.      - 

С. 96-109.   0,6 д.а. 

5. Василенко 

Л.П. Умови, складові 

та механізми 

формування 

психологічної 

компетентності 

майбутнього вчителя 

у процесі викладання 

психологічних 

дисциплін / Теорія і 

практика 

психологічного 

супроводу 

особистісно-

професійного 

зростання майбутніх 

педагогів при 

викладанні 

психологічних 

дисциплін.  

Монографія  за 

ред.проф.Савчина 

М.В. // Рекомендовано 

до друку Вченою 

радою 

Прикарпатського 
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національного у-ту 

імені Василя 

Стефаника . – 

Дрогобич , 2020. – 

С.109-123.  1 д.а. 

6. Василенко 

Л.П.  Результати 

впровадження в 

практику викладання 

психологічних 

дисциплін технології 

супроводу 

особистісно-

професійного 

розвитку майбутнього 

педагога/ Теорія і 

практика 

психологічного 

супроводу 

особистісно-

професійного 

зростання майбутніх 

педагогів при 

викладанні 

психологічних 

дисциплін. 

Монографія за 

ред.проф.Савчина 

М.В / /Рекомендовано 

до друку Вченою 

радою 

Прикарпатського 

національного у-ту 

імені Василя 
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Стефаника. – 

Дрогобич , 2020. - С. 

213-218.  0,6 

10) організаційна 

робота у закладах 

освіти на посадах 

керівника(заступн

ика керівника) 

закладу 

освіти/інституту/ф

акультету/відділен

ня (наукової 

установи)/ 

філії/кафедри або 

іншого 

відповідального за 

підготовку 

здобувачів вищої 

освіти 

підрозділу/відділу 

(наукової 

установи)/навчаль

но-методичного 

управління 

(відділу)/лаборато

рії/іншого 

навчально-

наукового 

(інноваційного) 

структурного 

підрозділу/вченого 

секретаря закладу 

освіти 

(факультету, 
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інституту)/відповід

ального секретаря 

приймальної 

комісії та його 

заступника 
 

Завідувач науково-

дослідної  лабораторії 

«Моделювання  

освітніх технологій»  

 

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-
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методичних комісій 

(підкомісій) з вищої 

освіти МОН; 

Член науково-

методичної ради 

ДДПУ ім. Івана 

Франка 

13) наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників/посібникі

в для самостійної 

роботи студентів та 

дистанційного 

навчання, 

конспектів 

лекцій/практикумів/

методичних  

вказівок/рекомендац

ій загальною 

кількістю три 

найменування; 

Реалізація програми 

особистісно-

професійного 

розвитку  при 

вивченні 

психологічних 

дисциплін / М. 

Савчин, Л. Василенко. 

– Дрогобич: 

Видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 
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університету імені 

Івана Франка, 2016. - 

55с. 

  Психологія. 

Методичні 

рекомендації  до 

виконання 

індивідуальних 

завдань з вікової та 

педагогічної  

психології /  М. 

Савчин,      Л. 

Василенко. – 

Дрогобич: 

Видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2016. 

- 22 с. 

Психологія. 

Методичні 

рекомендації  до 

виконання 

індивідуальних 

завдань (загальна та 

соціальна  психологія) 

/  М. Савчин,      Л. 

Василенко. – 

Дрогобич: 

Видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 
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університету імені 

Івана Франка, 2016. - 

18 с. 

Психологія 

педагогічної 

діяльності: тексти 

лекцій / М.Савчин, 

Л.Василенко. – 

Дрогобич 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2018. 

– 176 с. 

 Психологічні 

засади розвивальної 

діяльності педагога: 

навчально-

методичний 

посібник/ 

М.Савчин, 

Л.Василенко. – 

Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка. 2019. – 40 

с. 

 

15) наявність 

науково-популярних 

та/або 
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консультаційних 

(дорадчих) та/або 

дискусійних 

публікацій з 

наукової або 

професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

1. Vasylenko L.  

Theoretical basis of 

psycho-pedagogical  

support of personal 

and professional 

development of a 

future teacher / 

Lesia Vasylenko, 

Igor Vasylenko // 

Teoretyc 

AnnalesUniversitati

sMariae Curie-

Skłodowska : sectio 

J – Paedagogia-

Psychologia. – 

Lublin :Polonia, 

2016. – Vol. 

XXIX. – № 2. – 

S. 27-32 

(0,5др.арк.) 

2. Василенко 

Л.П. Особливості 

психологічного 

супроводу 

особистісно-

професійного 
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розвитку 

майбутнього 

педагога при 

викладанні 

психологічних 

дисциплін / 

Л.Василенко // 

Матеріали ХХХІV 

Всеукраїнської 

науково-

практичної 

інтернет-

конференції 

«Вітчизняна наука 

на зламі епох: 

проблеми та 

перспективи 

розвитку»: Зб. 

наук. праць. ‒ 

Переяслав-

Хмельницький, 

2017. ‒ Вип. 34. ‒ 

С.55-57 (0,3 д.а) 

3. Василенко 

Л.П. Розвиток 

соціально-

психологічної 

компетентності 

майбутнього 

вчителя 

початкової школи 

при викладанні 

математичних 

дисциплін у ВНЗ / 

І.Василенко, 
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Л.Василенко // 

Матеріали ХХVІІ 

Міжнародної 

науково-

практичної 

інтернет-

конференції 

«Тенденції та 

перспективи 

розвитку науки і 

освіти в умовах 

глобалізації»: Зб. 

наук. праць. ‒ 

Переяслав-

Хмельницький, 

2017. ‒ Вип. 27. С. 

80-83 (0,4 д.а). 

4. Василенко 

Л.П. Модель 

організації 

супроводу 

особистісно-

професійного 

розвитку 

майбутнього 

педагога при 

викладанні 

психологічних 

дисциплін 

/Матеріали звітної 

наукової 

конференції 

викладачів 

кафедри 

психології та 
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студентів 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. // 

Ред. колегія М. 

Савчин, 

С. Заболоцька. – 

Дрогобич : 

Видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 

2017. – Випуск Х1. 

– C.46-56. 

5. Kompetencjema

tematyczneprzyszły

chnauczycieliszkol 

podstawowych /Igor 

Vasylenko , Lesia 

Vasylenko // 

Calozyciowe 

uczenie s stawanie 

sie . Perspektywa 

teoretyczno – 

praktyczna : 

Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w 

Kielcach , 2018 . – 

S. 273 -282. 

6. Василенко 

Л.П. Умови та 
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шляхи оптимізації 

супроводу 

особистісно-

професійного 

розвитку 

майбутнього 

педагога при 

викладанні 

психологічних 

дисциплін/ Леся 

Василенко // 

Методологічні, 

теоретичні та 

прикладні 

проблеми 

психологічної 

науки. Збірник 

статей учасників 

Першої 

Міжнародної 

наукової інтернет-

конференції 

(Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка, 17 

квітня 2019 року) / 

Редактори-

упорядники: 

М.Савчин, 

А.Зимянський. –

Дрогобич: 

«Швидкодрук». 

2019. – С. 30-34 
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17) досвід 

практичної роботи 

за спеціальністю не 

менше п’яти років; 

Науково-педагогічний 

стаж – 26 років 

Мащак 

Світлана 

Остапівна 

Доцент  Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

Івана Франка 

1991, 

спеціальність: 

українська мова й 

література, 

англійська мова; 

кваліфікація: 

вчитель 

української мови 

й літератури, 

англійської мови 

Кандидат 

психологічних наук 

19.00.07 

Педагогічна та вікова 

психологія 

Тема: "Психологічний 

аналіз розвивальної 

взаємодії підлітків" 

(КН №008180, 

рішенням 

спеціалізованої вченої 

ради Інституту 

психології АПН 

України від 16 травня 

1995 року). 

Доцент кафедри  

психології (ДЦ 

№001556, рішенням 

Атестаційної колегії від 

26 лютого 2001 року) 

 

 Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка 

(кафедра психології) 

Мета стажування: 

вдосконалення 

викладання 

психологічних 

дисциплін з метою 

дослідження 

оптимальних шляхів 

психолого-

педагогічного 

супроводу 

формування 

професійних 

компетентностей 

майбутніх педагогів, 

135 год. (4,5 кредити 

ЄКТС). 

Термін стажування 

01.03.2019р. – 

01.04.2019р. 

Довідка №1217-13 від 

04.04.2019 р. 

 

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 

 

Bilozerska S, 

Mashchak S. 

Аксіологічні засади 

формування 

професійних 

орієнтирів майбутніх 

педагогів /Svitlana 

Bilozerska, Svitlana 

Mashchak // 

Theoretical foundations 

of the functioning of 
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Education. Ways to 

improve the 

effectiveness of 

educational activities: 

collective monograph / 

Baranovska O. – etc. – 

Іnternational Science 

Group. – Boston 

:Primediae Launch, 

2021. р. 513-623.  

Available at :DOI - 

10.46299/ISG.2021.M

ONO.PED. II 

(колективна 

монографія) 

Мащак С. Викладач 

психології як суб’єкт 

психологічного 

благополуччя 

особистісно-

професійного 

становлення студента/ 

С. Мащак// The 3 rd 

International scientific 

and practical 

conference 

“Fundamental and 

appliedresearch in the 

modern world” 

(October 21-23, 2020) 
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Bo Science Publisher, 

Boston, USA. 2020. – 

С 442-452.  

boston@sci-

conf.com.ua 

Мащак С. 

Психологічний 

супровід особистісно-

професійного 

становлення 

майбутніх педагогів 

педагогічного 

університету / С. 

Мащак//The 1st 

International scientific 

and practical 

conference “World 

science: problems, 

prospects and 

innovations” (October 

1-3, 2020). – Perfect 

Publishing, Toronto, 

Canada, 2020. – С.444-

454.  toronto@sci-

conf.com.ua 

 

Bilozerska S, 

Mashchak S. 

Psychological 

Suppositions of the 

mailto:toronto@sci-conf.com.ua
mailto:toronto@sci-conf.com.ua
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Program 

Implementation for the 

Personaland 

Professional 

Development of the 

Future Teacher in the 

Educational Process / 

Svitlana Bilozerska, 

Svitlana Mashchak // 

AdvancesinSocial 

Science, Education and 

Humanities Research, 

volume 527. 

Proceedings of the VIII 

International Scientific 

and Practical 

Conference Current 

problems of social and 

labourrelations' (ISPC-

CPSLR 2020). 

https://www.atlantis-

press.com/proceedings/i

spc-cpslr-

20/publishing( дата 

звернення: 

16.04.2021). 

Maschak Svitlana. 

Peculiarities of 

formation of 

professional 
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competence of future 

teachers at Pedagogical 

University / Svitlana 

Maschak //Annales 

universitatis Mariae 

Curie-Sklodowska, 

Lublin-Polonia, 2015. – 

section j – vol. XXVIII, 

2. – p. 147-158.  

Мащак С 

Особистісно-

професійний розвиток 

педагога у контексті 

духовної парадигми / 

С. Мащак // Realita a 

perspektivyvyvojaspolo

cnosti: socialne, 

psychologicke a 

politicke acpekty. 

Medzinarodova 

vedecko-prakticka 

konferencia 28-29 

oktobra 2016. – 

Sladkovicovo, 

Slovenska republika, 

2016 . – p. 100-102. 

Білозерська С., 

Мащак С. Виховний 

потенціал 

батьківського 

авторитету для 
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підлітка / С. 

Білозерська, С. 

Мащак // Науковий 

вісник Херсонського 

державного 

університету. Серія 

«Психологічні науки». 

Випуск 2. Том 2. – 

Херсон, 2018. - С. 26-

31. (Index Copernicus 

International) 

Білозерська С.І., 

Мащак С.О. 

Особливості зв’язку 

професійної я-

концепції і 

психологічного 

благополуччя 

педагога/ С. 

Білозерська, С. 

Мащак // Науковий 

вісник Херсонського 

державного 

університету. Серія 

«Психологічні науки». 

Випуск 5. – Херсон, 

2018. - С. 71-77. 

(IndexCopernicusIntern

ational) 

Білозерська С.І., 
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Мащак С.О. 

Психологічний аналіз 

особистісно-

професійної 

спрямованості 

студентів на етапі 

первинної 

професіоналізації. / 

С.І. Білозерська, С.О. 

Мащак // Science and 

Education a New 

Dimension. 

Pedagogyand 

Psychology, 

Humanities and Social 

Sciensces, VІ(30) – 

Budapest, Balogvar, 

2018. - p. 69-73. 

2) наявність не 

менше п’яти 

наукових публікацій 

у наукових 

виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України: 

Статті: 

Мащак С. Авторитет 

батьків як умова 
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гармонійного 

розвитку особистості 

підлітка /Світлана 

Остапівна Мащак // 

Проблеми 

гуманітарних наук: 

збірник наукових 

праць ДДПУ імені 

Івана Франка. Серія 

«Психологія» / ред. 

кол. Н. Скотна (гол. 

ред.), Р. Хавула (ред. 

серії) та ін. – 

Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2017. – 

Випуск сорок перший. 

– 97-110 с. (0,6 д. а.); 

Білозерська С., 

Мащак С. 

Становлення 

суб’єктної позиції 

студента як умова 

формування та 

розвитку професійної 

самосвідомості / 

Світлана Іванівна 

Білозерська, Світлана 
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Остапівна Мащак // 

Науковий вісник 

Миколаївського 

національного 

університету ім. В. О. 

Сухомлинського. 

Психологічні науки: 

збірник наукових 

праць / за ред. Ірини 

Савенкової. - № 1 

(19), (квітень, 2018). - 

Миколаїв: МНУ ім. В. 

О. Сухомлинського, 

2018. – С.17-23 (у 

співавтор. 0,5. д. а.). 

Мащак С. Модель 

готовності педагога 

до розвитку 

креативності дітей в 

центрах дитячої 

творчості / Світлана 

Мащак // Психологія 

та педагогіка: 

методика та проблеми 

практичного 

застосування: Збірник 

тез наукових робіт 

учасників 

міжнародної науково-

практичної 
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конференції (м. Львів, 

22-23 грудня 2017) р. 

– Львів ГО «Львівська 

педагогічна спільнота, 

2017. – С. 27-30.  

Мащак С. Соціально-

психологічні чинники 

формування образу 

держави у осіб пізньої 

дорослості / Світлана 

Мащак // Проблеми 

гуманітарних наук: 

збірник наукових 

праць ДДПУ імені 

Івана Франка. Серія 

«Психологія» / ред. 

кол. Н. Скотна (гол. 

ред.), Р. Хавула (ред. 

серії) та ін. – 

Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2016. – 

Випуск сорок перший. 

– 99-112 с. 

Гаврищак Л., 

Мащак С. Булінг як 

соціально-

психологічне явище 
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сьогодення / Любов 

Гаврищак, Світлана 

Мащак // Проблеми 

гуманітарних наук: 

збірник ДДПУ імені І. 

Франка. Серія 

«Психологія» / ред. 

кол. Н. Скотна 

(головний редактор),Р 

Хавула (редактор 

серії) та ін. – 

Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2018. – 

Випуск 43. – С. 52-63 

3) наявність 

виданого підручника 

чи навчального 

посібника або 

монографії: 

Мащак С.О. 

Психологія творчості 

та обдарованості. 

Методичні 

рекомендації до 

практичних занять: 

навчально-

методичний посібник 
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[галузь знань 05 

«Соціальні та 

поведінкові науки, 

спеціальність 053 

«Психологія»»] 

/Світлана Остапівна 

Мащак - Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2018. - 92 с. 

Мащак С.О. 

Методика 

формування у 

майбутніх педагогів 

професійних 

компетентностей при 

вивченні курсу 

«Психологія» (розділ 

«Вікова та 

педагогічна 

навчально-

методичний посібник 

/Світлана Остапівна 

Мащак - Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2017. - 76 с. 

Мащак С.О. Вікова 
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та педагогічна 

психологія: плани та 

методика проведення 

практичних занять: 

навчально-

методичний посібник 

/ С. Мащак. – 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2019.– 107 с. 

Мащак С. 

Оволодіння 

студентами 

професійними 

компетенціями у 

сфері виховання та 

розвитку школярів 

засобами психології / 

Теорія і практика 

психологічного 

супроводу 

особистісно-

професійного 

зростання майбутніх 

педагогів при 

викладанні 

психологічних 

дисциплін: 

монографія / За ред. 

проф. М.В. Савчина. – 

Дрогобич, 

«Швидкодрук», 2020. 
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– С.218-230. 0,6 др. 

арк. 

 

13) наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників/посібникі

в для самостійної 

роботи студентів та 

дистанційного 

навчання, 

конспектів 

лекцій/практикумів/

методичних 

вказівок/рекомендац

ій загальною 

кількістю три 

найменування: 

Мащак С. О. 

Методичні 

рекомендації для 

проведення тренінгу 

до педагогічної 

практики студентів 

[для студ. вищ. навч. 

закладів] /Світлана 

Остапівна 

Мащак,Світлана 

Іванівна Білозерська. 



60 
 

– Дрогобич: 

Видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2016. – 102 с. 

14) керівництво 

проблемною 

науковою групою;  

Керівництво 

проблемною 

науковою групою в 

ІФМЕІТ; 

керівництво 

студентом, який 

зайняв призове місце 

на I етапі 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади (Зозуляк О., 

Лялюк Н. П-11 м);  

15) наявність 

науково-популярних 

або дискусійних 

публікацій з 

професійної 

тематики Мащак С. 
Особистість 

викладача психології 

як суб’єкта 

психологічного 
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супроводу 

особистісно-

професійного 

становлення студентів 

/ С. Мащак // 

Методологічні, 

теоретичні та 

практичні проблеми 

психологічної науки. 

Збірник статей 

учасників Третьої 

Міжнародної наукової 

інтернет-конференції 

«Методологічні, 

теоретичні та 

практичні проблеми 

психологічної науки» 

(16 березня 2021 р., м. 

Дрогобич). 

Редактори-

упорядники М.В. 

Савчин, А.Р. 

Зимянський. – 

Дрогобич: 

«Швидкодрук», 2021. 

– С. 204-213 

Мащак С. 

Професійні здатності 

майбутнього педагога 

у контексті духовної 

парадигми психології 

/ С. Мащак // 

Психологічні 
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детермінанти 

розвитку особистості 

в умовах соціально-

психологічної 

трансформації 

українського 

суспільства: Тези 

всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції з нагоди 

25-річчя кафедри 

психології / Відп. За 

випуск С. Грабовська. 

– Львів: Видавничий 

центр ЛНУ імені І. 

Франка, 2016. – С. 

111-116. 

Мащак С. 

Особливості 

становлення 

професійної 

компетентності 

вчителя / С. Мащак // 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція з 

міжнародною участю 

«Професійна 

комунікація: 

національна 
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ідентичність 

багатомовному світі»: 

Тези доповідей 

(Черкаси, 25-26 

жовтня 2018 р.) . - 

Черкаси, 2018. – С. 

91-93.  

Мащак С. Виховання 

добром як основа 

психічного здоров’я 

молоді / Світлана 

Мащак // 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. 290-294.  

Мащак С.О. 

Результативність 

реалізації програми 

особистісного 

розвитку і 

професійного 

становлення 

майбутнього педагога 
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/ Світлана Остапівна 

Мащак // Психолоігя 

національної безпеки і 

благополуччя 

особистості: тези 1 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції, 14-15 

березня 2019 р. – 

Львів: Видавництво 

Львівської 

політехніки, 14-15 

березня 2019 р. – С. 

109-111. 

Мащак С. 

Мотиваційні тенденції 

професійно-

компетентної 

педагогічної 

діяльності / Світлана 

Мащак / Тези звітної 

наукової конференції 

філософського 

факультету // Відп. за 

випуск Л. Рижак, О. 

Квас. – Дрогобич: 

ТзОВ «Трек-ЛТД», 

2018. –  С.191-193. 

16) участь у 

професійних 
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об’єднаннях 

член спілки 

психологів; 

17) досвід 

практичної роботи 

за спеціальністю не 

менше п’яти років: 

досвід практичної 

роботи – 30 років. 

18) консультування 

установ, 

підприємств  

консультування 

вчителів ЗОШ №1, 

працівників 

(методистів) ДДПУ 

імені І. Франка 

Білозерська 

Світлана 

Іванівна 

Доцент Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

Івана Франка 

1997, 

спеціальність: 

учитель 

початкових 

класів; 

кваліфікація: 

учитель 

початкових класів 

Кандидат  

психологічних наук 

19.00.07 

 Педагогічна і вікова 

психологія 

Тема: "Психологічні 

умови розвитку 

моральної свідомості 

молодшого школяра" 

(ДК №027438, рішення 

президії Вищої 

атестаційної комісії 

України від 9 лютого 

2005 року). 

Доцент кафедри 

 Національний 

університет «Львівська 

політехніка», (кафедра 

теоретичної та 

практичної психології). 

Довідка №873 від 

15.06.2020 р.Тема 

стажування: 

«Теоретичні, прикладні 

і практичні проблеми 

психологічної 

підготовки майбутніх 

психологів»,180 год/ 6 

кредитів ЄКТС. 

Термін стажування: 

02.03.2020 р. – 

2) наявність не 

менше п’яти 

наукових публікацій 

у наукових 

виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України: 

Статті: Білозерська 

С.І., Мащак С.О. 

Становлення 

суб’єктної позиції 

студента як умова 

формування та 
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психології (12ДЦ 

№018852, рішенням 

Атестаційної колегії від 

12 квітня 2008 року) 

15.04.2020р. розвитку професійної 

самосвідомості / С.І. 

Білозерська, С.О. 

Мащак // Науковий 

вісник 

Миколаївського 

національного 

університету імені 

В.О. Сухомлинського. 

Психологічні науки: 

збірник наукових 

праць /за 

ред..І.Савенкової. - 

№1(19) квітень 2018. 

– Миколаїв: МНУ, 

2018, - С.17-23. 

Білозерська С.І. 

Мащак С.О. 

Виховний потенціал 

батьківського 

авторитету для 

підлітків   / 

С.Білозерська, С. 

Мащак // Науковий 

вісник Херсонського 

державного 

університету. Серія 

«Психологічні науки». 

Випуск 2. Том 2. – 

Херсон, 2018. - С. 26-

31. 

Білозерська С.І., 

Мащак С.О. 
Особливості зв’язку 

професійної Я-
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концепції і 

психологічного 

благополуччя 

педагога/ 

С.Білозерська, С. 

Мащак // Науковий 

вісник Херсонського 

державного 

університету. Серія 

«Психологічні науки». 

Випуск 5. Том 2. – 

Херсон, 2018. - С. 71-

77. 

Білозерська С.І., 

Мащак С.О. 

Психологічний аналіз 

особистісно-

професійної 

спрямованості 

студентів на етапі 

первинної 

професіоналізації. 

/С.І. Білозерська, С.О. 

Мащак// Science and 

Education a New 

Dimension. Pedagogy 

and Psychology, 

Humanities and Social 

Sciensces, VІ (30) – 

Budapest, Balogvar, 

2018. - p. 69-73 

Білозерська С.І. 
Змістові аспекти 

фізичного та 

психічного здоров’я 
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особистості. /С.І. 

Білозерська // 

Науковий часопис 

національного 

педагогічного 

університету імені 

М.П.Д рагоманова. 

Серія 15 «Науково-

педагогічні проблеми 

фізичної культури. 

Випуск 5 К (113)19. – 

Київ: В-тво НПУ 

ім..М.П.Драгоманова, 

2019. – С.31-35.  

Білозерська С.І., 

Мащак С.О. 

Теоретична модель 

формування та 

розвитку професійної 

свідомості 

майбутнього вчителя / 

С.І. Білозерська, С.О. 

Мащак //Proceedings 

of the XXII 

International Scientific 

and Practical 

Conference. Vol. 2, 

February, 25, 2020, 

Warsaw, Poland. – C. 

40-45. 

Білозерська 

С.І., Мащак С. О. 

Психологічні аспекти 

оволодіння 

майбутніми 
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педагогами 

професійними 

компетенціями / С.І. 

Білозерська, С.О. 

Мащак // Problems of 

Humanities. 

«Psychology» Series: a 

collection of scientific 

articles of the 

Drohobych Ivan Franko 

State Pedagogical 

University is a 

scientific professional 

edition, registered in 

the international 

scientometric database 

Index Copernicus 

International (ICV 2018 

= 64.27). Проблеми 

гуманітарних наук: 

збірник ДДПУ імені 

І.Франка. Серія 

«Психологія» / ред. 

кол. Н. Скотна 

(головний редактор), 

Р Хавула (редактор 

серії) та ін. – 

Дрогобич:Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2019. – 

Випуск 45. – С. 24-39. 

Білозерська С.І. 
Особистісний 

потенціал у структурі 
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особистості 

викладача. Вчені 

записки таврійського 

національного 

університету імені 

В.І.Вернадського.Сері

я: Психологія. Том 

32(71) №1 2021. С.87-

93. 

DOIhttps://doi.org/10.3

2838/2709-

3093/2021.1/15 

Білозерська С.І., Кізло 

Н.Б. Фізична культура 

як засіб оптимізації 

рівня шкільної 

тривожності у 

підлітковому віці. 

/Науковий часопис 

Національного 

педагогічного 

університету імені 

М.П.Драгоманова. 

Серія № 15. 

Науковопедагогічні 

проблеми фізичної 

культури (фізична 

культура і спорт): зб. 

наукових праць / За 

ред. О. В. Тимошенка. 

– Київ : Видавництво 

НПУ імені М.П. 

Драгоманова, 2021. – 

Випуск 6 К(135) 21. – 

С.24-29 
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3) наявність 

виданого підручника 

чи навчального 

посібника або 

монографії: 

Розділ монографії: 

Білозерська 

С.І. Психологічний 

супровід розвитку та 

становлення 

професійної 

свідомості у 

майбутніх педагогів / 

С.І. Білозерська // 

Теорія і практика 

психологічного 

супроводу 

особистісно-

професійного 

зростання майбутніх 

педагогів при 

викладанні 

психологічних 

дисциплін: 

монографія/ За ред.. 

проф. Савчина М.В. – 

Дрогобич, 

«Швидкодрук», 2020. 

– С.134-151. 

Білозерська С.І., 

Мащак С.О. 

Аксіологічні засади 

формування 

професійних 

орієнтирів майбутніх 
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педагогів. Theoretical 

foundations of the 

functioning of 

Education. Ways to 

improve the 

effectiveness of 

educational activities: 

collective monograph / 

Baranovska O. – etc. – 

Іnternational Science 

Group. – Boston 

:PrimediaeLaunch, 

2021. 674 р. Available 

at : DOI - 

10.46299/ISG.2021.M

ONO.PED. II. С.513-

523. 

13) наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників/посібникі

в для самостійної 

роботи студентів та 

дистанційного 

навчання, 

конспектів 

лекцій/практикумів/

методичних 

вказівок/рекомендац

ій загальною 

кількістю три 

найменування: 

Білозерська 

С.І. Проблеми 

мотивації поведінки 
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та діяльності людини: 

методичні 

рекомендації до 

практичних занять: 

навчально-

методичний посібник 

/ Світлана 

Білозерська. – 

Дрогобич: ДДПУ, 

2018. – 72 с. 

Білозерська С. 

Гендерна психологія: 

навчально-

методичний посібник. 

Дрогобич: ДДПУ 

ім..І.Франка, 2019. 

52с. 

17) досвід 

практичної роботи 

за спеціальністю не 

менше п’яти років: 

досвід практичної 

роботи – 21 років. 

Заболоцька 

Світлана 

Ігорівна 

Доцент  Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка 

2004, 

спеціальність: 

педагогіка і 

методика 

середньої освіти. 

Історія; 

кваліфікація: 

Кандидат 

психологічних наук 

19.00.07 

Педагогічна та вікова 

психологія 

Тема: "Психологічні 

умови розвитку 

моральних форм 

поведінки у навчально-

ігровій діяльності 

дошкільників" (ДК 

№018294, рішення 

 1. Університет Марії 

Кюрі-Склодовські, 

Польща, Люблін, 

факультет Педагогіки 

та психології. 

Мета стажування: 

вивчення та 

узагальнення досвіду 

щодо особистісного 

розвитку майбутніх 

педагогів, 135 год. 

(4,5 кредити ЄКТС). 

2) наявність не 

менше п’яти 

наукових публікацій 

у наукових 

виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України: 

Статті: 

Svitlana Zabolotska, 
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вчитель історії та 

українознавства 

загальноосвітньої 

школи другого та 

третього ступенів 

Атестаційної колегії від 

21 листопада 2013 

року) 

Zaswiadczenie 

14.04.2017 р. Люблін, 

Університет Марії 

Кюрі-Склодовські. 

Термін стажування: 

03 квітня 2017 р. – 15 

квітня 2017 р. 

 

2. Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника  

Довідка №01-23/160 

від 06.07.2020 р. 

Тема стажування: 

«Формування 

професійної 

самосвідомості у 

майбутніх педагогів» 

180 год. (6 кредитів 

ЄКТС), термін 

стажування: 

10лютого 2020 р. – 

25березня 2020 р. 

Mariya 

Zamishchak. The 

organizational 

component of 

psychological 

assisstance of the future 

pedagogue&apos;s 

personal-professional 

development / Svitlana 

Zabolotska, Mariya 

Zamishchak// Proceedin

gs of the XVII 

International Academic 

Congress “History, 

Problems and Prospects 

of Development of 

Modern 

Civilization”(Japan, 

Tokyo, 25-27 January 

2016). Voume II. 

 “Tokyo University 

Press”, 2016,  Р. 843 - 

849   08- 111. 

Svitlana Zabolotska, 

Mariya 

Zamishchak Psycholog

ical assistance of the 

future pedagogue’s 

personal-professional 

formation in a 
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pedagogical higher 

educational 

establishment / Svitlana 

Zabolotska, Mariya 

Zamishchak// The XIV 

International Academic 

Congress " 

Fundamental and 

Applied Studies in the 

Modern World", 

Oxford UK, 23-25 May 

2016 

Заболоцька С.І. 

Особистісна та 

компетентнісна 

підготовка педагога 

до морально-

духовного виховання 

школярів 

/С.І.Заболоцька 

//Науковий вісник 

Мелітопольського 

державного 

педагогічного 

університету 

серія:педагогіка 

2(17)"2016// 

Мелітополь 2016, 

С.200 - 206 (0.5 
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др.арк.) 

Заболоцька С.І. 

Особливості 

психологічного 

супроводу 

особистісно-

професійного 

зростання майбутніх 

педагогів 

/С.І.Заболоцька// 

Матеріали ХХХІІІ 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

інтернет-конференції 

«Вітчизняна наука на 

зламі епох: проблеми 

та перспективи 

розвитку»: Зб. наук. 

праць. ‒ Переяслав-

Хмельницький, 2017. 

‒ Вип. 33. ‒  С.  172 - 

174 (0.5 др.арк.) 

Заболоцька С.І. 

Особливості 

психологічного 

супроводу 

професійного 

розвитку студентів 

педагогічного 
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університету. 

Матеріали звітної 

наукової конференції 

викладачів кафедри 

психології та 

студентів 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка./Ред. 

колегія М.Савчин, 

С. Заболоцька. – 

Дрогобич: 

Видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2017. – 

Випуск ХІ. – С.53 – 

57. (0,5 дрк.арк) 

Заболоцька С.І. 
Професійний та 

особистісний 

розвиток студентів 

педагогічного 

університету /С.І. 

Заболоцька// Сучасні 

тенденції розвитку 

освіти і науки в 
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інтердисциплінарном

у контексті: 

Матеріали ІІІ-ї 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції, 29–30 

березня 2018 року / 

[редактори-

упорядники: І. 

Зимомря, В. 

Ільницький, Г. 

Бурунова, Д. 

Романюк, А. Сохал]. – 

Ченстохова – 

Ужгород – Дрогобич: 

Посвіт, 2018. –с.40-

41; 

Заболоцька С.І. 

Психологічний 

супровід 

професійного 

розвитку студентів 

педагогічного 

університету 

/С.І.Заболоцька 

//Актуальні питання 

гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник 

наукових праць 

молодих вчених 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету  імені 
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Івана Франка - 

Дрогобич : Посвіт, 

2017.- Вип.17. - 341 - 

348.  

Заболоцька С.І. 
Виховний потенціал 

батьків у сфері 

морального виховання 

дошкільників /С.І. 

Заболоцька // 

Матеріали ХХХVІ 

Міжнародної науково-

практичної інтернет-

конференції 

«Тенденції та 

перспективи розвитку 

науки і освіти в 

умовах глобалізації»: 

Зб. наук. праць. ‒ 

Переяслав-

Хмельницький, 2018. 

‒ Вип. 36. ‒ 325 - 327 

Заболоцька С.І. 

Особливості 

психологічного 

супроводу 

особистісно-

професійного 

розвитку студентів на 

заняттях з психології 

/С.І.Заболоцька // 

Матеріали звітної 

наукової конференції 
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викладачів кафедри 

психології та 

студентів 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. /Ред. 

колегія М.Савчин, 

С. Заболоцька. – 

Дрогобич: 

Видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2018. – 

Випуск ХІІ. –с.82 - 89 

 Заміщак М.І., 

Заболоцька С.І. 
Психологічні 

компоненти виховної 

діяльності педагога. 

Габітус. Науковий 

журнал з соціології та 

психології. Випуск 22. 

Видавничий дім 

«Гельветика», 2021. – 

С.62-65. 

 Заболоцька С.І., 
Заміщак М.І. 

Реалізація 

соціально0психологіч

них механізмів у 
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становленні 

компетентних 

педагогів. Вчені 

записки Таврійського 

національного 

університету імені 

В.І.Вернадського. 

Серія: Психологія. 

Том 32(71) №1 2021. 

Видавничий дім 

«Гельветика» 2021. –  

93-97. 

 Заболоцька С.І., 
Заміщак 

М.І.Психологічні 

чинники й умови 

становлення 

компетентного 

педагога. - 

Дніпровський 

науковий часопис 

публічного 

управління, 

психології, права, № 

1, 2021-С.6-64. 

 Заболоцька С. 

Особливості 

психологічної 

компетентності 

майбутніх 

педагогівМетодологі

чні, теоретичні та 

практичні проблеми 

психологічної науки. 

Збірник статей 
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учасників Третьої 

Міжнародної наукової 

інтернет-конференції 

«Методологічні, 

теоретичні та 

практичні проблеми 

психологічної науки» 

(16 березня 2021 р., м. 

Дрогобич). 

Редактори-

упорядники М.В. 

Савчин, А.Р. 

Зимянський. – 

Дрогобич: 

«Швидкодрук», 2021. 

– С. 108-11. 

 

3) наявність 

виданого підручника 

чи навчального 

посібника або 

монографії: 

Монографії: 

Заболоцька С.І. 

Психологічні умови 

розвитку моральних 

форм поведінки у 

дошкільників: 

монографія/ 

Світлана Заболоцька. 

- Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ, 2016. –   с.254 

(15,8др.ар.); 
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Заболоцька 

Світлана, Заміщак 

Марія  Моральний 

розвиток 

дошкільників та 

молодших школярів: 

аспект поведінки та 

самооцінки 

/Заболоцька Світлана 

Ігорівна, Заміщак 

Марія Ігорівна//. - 

Дрогобич: Посвіт, 

2018. - 208с. (6,05 

др.ар). 

Заболоцька С. 

І. Психологічний 

супровід особистісно-

професійного 

розвитку студентів 

педагогічного 

університету при 

вивчені кусу 

педагогічної 

психології / /Теорія і 

практика 

психологічного 

супроводу 

особистісно-

професійного 

зростання майбутніх 

педагогів при вивчені 

курсу  психологічних 
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дисциплін: 

монографія/За ред. 

проф. М.В.Савчина.- 

Дрогобич, 

"Швидкодрук", 2020. - 

С.151-160./0,5. 

Заболоцька С. 

І. Особливості 

супроводу 

особистісно-

професійного 

розвитку студентів / 

Теорія і практика 

психологічного 

супроводу 

особистісно-

професійного 

зростання майбутніх 

педагогів при вивчені 

курсу  психологічних 

дисциплін: 

монографія/За ред. 

проф. М.В.Савчина.- 

Дрогобич,"Швидкодр

ук", 2020. - С.230-

240/0,5. 

 

13) наявність 

виданих навчально-

методичних 
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посібників/посібникі

в для самостійної 

роботи студентів та 

дистанційного 

навчання, 

конспектів 

лекцій/практикумів/

методичних 

вказівок/рекомендац

ій загальною 

кількістю три 

найменування: 

Загальна психологія. 

Духовна психологія: 

хрестоматія [для 

студентів вищих 

навчальних закладів] / 

укладач С.І. 

Заболоцька. - 

Дрогобич. 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2017 - 

160с. 10 др.ар. 

Світлана 
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Заболоцька.  Вікова  

психологія: опорні 

схеми та таблиці 

/Заболоцька Світлана 

Ігорівна. – Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ, 2016.–   с.48. 

Мирослав 

Савчин,  Світлана 

Заболоцька.  
Педагогічна  

психологія: опорні 

схеми та таблиці 

/Савчин Мирослав 

Васильович,  

Заболоцька Світлана 

Ігорівна.  – Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ, 2016.–   с. 74. 

 

17)  досвід 

практичної  роботи 

за спеціальністю не 

менше п’яти 

років:досвід 

практичної роботи – 

13 років. 

Заміщак Марія 

Ігорівна 

Доцент  Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

Івана Франка 

Кандидат 

психологічних  

наук, 19.00.07 – 

педагогічна та вікова 

 1. Університет Марії 

Кюрі-Склодовські, 

Польща, Люблін, 

факультет Педагогіки 

та психології. 

2) наявність не 

менше п’яти 

наукових публікацій 

у наукових 

виданнях, 
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1995, 

спеціальність: 

початкове 

навчання; 

кваліфікація: 

учитель 

початкових 

класів. 

Кам'янець-

Подільський 

державний 

педагогічний 

університет 1999, 

спеціальність:  

дефектологія, 

логопедія; 

кваліфікація: 

логопед, вчитель 

початкових класів 

шкіл для дітей з 

тяжкими 

розладами 

мовлення 

психологія 

Тема: "Психологічні 

умови становлення 

моральної самооцінки 

молодших школярів" 

(ДК № 024635, рішення 

Атестаційної колегії 

від 31 жовтня 2014 

року) 

Мета стажування: 

вивчення та 

узагальнення досвіду 

щодо особистісного 

розвитку майбутніх 

педагогів, 135 год. 

(4,5 кредити ЄКТС). 

Zaswiadczenie 

14.04.2017 р. Люблін, 

Університет Марії 

Кюрі-Склодовські. 

Термін стажування: 

03 квітня 2017 р. – 15 

квітня 2017 р. 

 

2. Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника  

Довідка №01-23/161 

від 06.07.2020 р. 

Тема стажування: 

«Самостійна робота 

студентів при 

вивченні курсу 

педагогічної 

психології» 180 год. 

(6 кредитів ЄКТС), 

термін стажування: 

10 лютого 2020 р. – 

25 березня 2020 р. 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України: 

Статті: 

Заміщак М.І. 

Психологічні основи 

становлення 

морально-духовної 

особистості 

майбутнього 

педагога»/М.І. 

Заміщак // Науковий 

вісник 

Мелітопольського 

державного 

педагогічного 

університету 

серія:педагогіка 

2(17)"2016// 

Мелітополь 2016, 

С.212 - 218. (0.5 

др.арк.) 

Заміщак М.І. 

Психологічні 

проблеми сім’ї, що 

виховує дитину з 

особливими 

потребами. Вісник 

соціально-
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гуманітарного 

факультету: збірник 

наукових праць. Вип. 

ІV / за ред.. Л.І. 

Смеречак, 

А.В.Федорович. – 

Дрогобич: 

Видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2016. С. 

83-88. 

Zamishchak M.I. 

Feartures psychological 

and educational support 

for 

children, immigrants. 

Особливості 

психолого-

педагогічного 

супроводу дітей-

переселенців.Internati

onal scientific-practical 

congress of pedagjgues, 

psychologists and 

medics «New Trends of 

Global scientific ideas. 

2016», the 10
th

 of 

March, Geneva 

(Switzerland), p.108-
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 111. 

Svitlana Zabolotska, 

Mariya 

Zamishchak. Psycholo

gical assistance of the 

future pedagogue’s 

personal-professional 

formation in a 

pedagogical higher 

educational 

establishment/ Svitlana 

Zabolotska, Mariya 

Zamishchak// Proceedin

gs of the XVII 

International Academic 

Congress “History, 

Problems and Prospects 

of Development of 

Modern 

Civilization”(Japan, 

Tokyo, 25-27 January 

2016). Volume II. 

 “Tokyo University 

Press”, 2016,  Р. 843 - 

849  08- 111. 

Svitlana Zabolotska, 

Mariya Zamishchak 

The organizational 

component of 

psychological 
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assisstance of the future 

pedagogue's personal-

professional 

development 

Zamishchak М.I. 

Features of psychology 

- of pedagogical 

accompaniment of 

personality 

development of 

students are in the 

process of study of 

course of general 

psychology 

Особливості 

психолого- 

педагогічного 

супроводу 

особистісного 

розвитку студентів у 

процесі вивчення 

курсу загальної 

психології 

International scientific-

practical congress of 

pedagogues, 

psychologists and 

medics ”Motivation. 

Way to the future.”, the 

25th of May, 2016, 
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Geneva (Switzerland). 

Publishing Center of 

the European 

Association of 

pedagogues and 

psychologists 

“Science”.Р. 96-101 

Zamishchak M.I. 

Feartures psychological 

and educational support 

for children, 

immigrants. 

Особливості 

психолого-

педагогічного 

супроводу дітей-

переселенців.  

International scientific-

practical congress of 

pedagjgues, 

psychologists and 

medics «New Trends of 

Global scientific ideas. 

2016», the 10
th

 of 

March, 

Geneva(Switzerland), 

p.108- 111. 

Svitlana Zabolotska, 

Mariya Zamishchak. 
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Psychological 

assistance of the future 

pedagogue’s personal-

professional formation 

in a pedagogical higher 

educational 

establishment/ Svitlana 

Zabolotska, Mariya 

Zamishchak// Proceedin

gs of the XVII 

International Academic 

Congress “History, 

Problems and Prospects 

of Development of 

Modern 

Civilization”(Japan, 

Tokyo, 25-27 January 

2016). Volume II. 

 “Tokyo University 

Press”, 2016,  Р. 843 - 

849   

Заміщак М.І. 

Психологічні засади 

психологічного 

супроводу 

особистісного 

розвитку майбутнього 

педагога / 

М.І.Заміщак/ 

Науковий вісник 
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Херсонського 

державного 

університету. Серія 

"Психологічні науки", 

В.5, Т2, 2017, С.22-27,  

0,5  др. арк. 

Логвиненко Т., 

Заміщак М. 

Особливості 

лексичного розвитку 

дошкільників із 

загальним 

недорозвиненням 

мовлення ІІІ рівня. 

Вісник соціально-

гуманітарного 

факультету: збірник 

наукових праць. Вип. 

V / за ред.. Л.І. 

Смеречак, А.В. 

Федорович. – 

Дрогобич: 

Видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2017. С. 

103-110. (0,5друк. 
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арк.) 

Заміщак М.І. 

Психолого-

педагогічний супровід 

особистісного 

розвитку майбутнього 

педагога у вищому 

навчальному закладі/ 

М.І.Заміщак // 

Матеріали ХХХІІІ 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

інтернет-конференції 

«Вітчизняна наука на 

зламі епох: проблеми 

та перспективи 

розвитку»: Зб. наук. 

праць. ‒ Переяслав-

Хмельницький, 2017. 

‒ Вип. 33. ‒  С.  175 - 

177. (0.4 др.арк.) 

Заміщак М.І. 

Організаційно-

змістовні особливості 

психолого-

педагогічного 

супроводу 

особистісного 

розвитку майбутнього 
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педагога Матеріали 

звітної наукової 

конференції 

викладачів кафедри 

психології та 

студентів 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка./ Ред. 

колегія М.Савчин, 

С. Заболоцька. – 

Дрогобич: 

Видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2017. – 

Випуск ХІ. – С.53 – 

57. (0,5 дрк.арк) 

Заміщак М.І. 

Психологічний 

супровід майбутніх 

педагогів як механізм 

формування в них 

особистісної 

професіоналізації / 

М.І.Заміщак/ 



96 
 

Науковий вісник 

Херсонського 

державного 

університету. Серія 

"Психологічні науки", 

В.2, Т2, 2018, С.41-45,    

0,7  др. арк. 

Заміщак М.І. 

Система 

психологічного 

супроводу 

особистісного 

розвитку  у процесі 

вивчення курсу 

"Психологія" / М.І. 

Заміщак // Матеріали 

ХХІХ Міжнародної 

науково-практичної 

інтернет-конференції 

"Тенденції та 

переспективи 

розвитку науки і 

освіти в умовах 

глобалізації": Зб. 

наук. праць. - 

Переяслав-

Хмельницький, 2017, 

- Вип. 29. С.400-403,  

0,3  др. арк.  
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Заміщак М.І. 

Модель 

психологічного 

супроводу 

особистісного 

розвитку майбутніх 

педагогів / М.І. 

Заміщак / Матеріали 

звітної наукової 

конференції 

викладачів кафедри 

психології та 

студентів 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. / Ред. 

колегія М. Савчин, 

С. Заболоцька. – 

Дрогобич: 

Видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2018. – 

Випуск ХІІ. –С. 47-

54.  0,4 др. арк. 

Заміщак М.І. 
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Показники 

ефективності 

психологічного 

супроводу 

особистісного 

розвитку майбутнього 

педагога / М.І. 

Заміщак / Матеріали 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції 

"Тенденції та 

перспективи розвитку 

науки і освіти в 

умовах глобалізації": 

Зб. наук. праць. - 

Переяслав - 

Хмельницький, 2019. 

- Вип. 45. С.259 - 

261./0,3др.арк/. 

Заміщак М.І. 

Педагогічна взаємодія 

як чинник 

особистісного 

розвитку майбутніх 

педагогів./ 

М.І.Заміщак / 

Методологічні, 

теоретичні та 

практичні проблеми 

психологічної науки. 

Збірник статей 

учасників Першої 
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Міжнародної наукової 

інтернет-конференції 

(Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка, 17 

квітня 2019 року) / 

Редактори-

упорядники: М. 

Савчин, А. 

Зимянський. – 

Дрогобич : 

«Швидкодрук», 2019. 

С.89-95. -   /0,5др.арк./ 

Заміщак М.І., 

Заболоцька С.І. 

Психологічні 

компоненти виховної 

діяльності педагога. 

Габітус. Науковий 

журнал з соціології та 

психології. Випуск 22. 

Видавничий дім 

«Гельветика», 2021. – 

С.62-65. 

Заболоцька С.І., 

Заміщак М.І. 

Реалізація соціально-
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психологічних 

механізмів у 

становленні 

компетентних 

педагогів. Вчені 

записки Таврійського 

національного 

університету імені 

В.І.Вернадського. 

Серія: Психологія. 

Том 32(71) №1 2021. 

Видавничий дім 

«Гельветика» 2021. –  

93-97. 

Заміщак М.І. Знання 

майбутнім педагогом 

психологічних 

аспектів організації 

навчання, виховання 

та розвитку учнів в 

умовах інклюзивної 

освіти. Збірник 

наукових праць. 

Матеріали 

Міжнародної науково-

практичної інтернет-

конференції 

«Тенденції та 

перспективи розвитку 

науки і освіти  в 
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умовах глобалізації» 

31 березня, 2021р. 

Вип. 69. Переяслав. С. 

276-278. 

 Заміщак М.  

Програма 

дослідження 

реалізації соціально-

психологічних   

механізмів у процесі 

психологічної 

підготовки студентів-

педагогів. 

Методологічні, 

теоретичні та 

практичні проблеми 

психологічної науки. 

Збірник статей 

учасників Третьої 

Міжнародної наукової 

інтернет-конференції 

«Методологічні, 

теоретичні та 

практичні проблеми 

психологічної науки» 

(16 березня 2021 р., м. 

Дрогобич). 

Редактори-

упорядники М.В. 

Савчин, А.Р. 
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Зимянський. – 

Дрогобич: 

«Швидкодрук», 2021. 

– С. 108-112 

3) наявність 

виданого підручника 

чи навчального 

посібника або 

монографії: 

Монографії: 

Заболоцька Світлана, 

Заміщак Марія. 

Моральний розвиток 

дошкільників та 

молодших школярів: 

аспект поведінки та 

самооцінки/ 

Заболоцька Світлана 

Ігорівна, Заміщак 

Марія Ігорівна, - 

Дрогобич: Посвіт, 

2018. - 208с. 

 

5) участь у 

міжнародних 

наукових проектах, 

залучення до 

міжнародної 

експертизи, 

наявність звання 

“суддя міжнародної 

категорії”: 

Бельгійський проект 

"Інклюзивна освіта" 
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10) організаційна 

робота у закладах 

освіти на посадах 

керівника: завідувач 

психолого-медико-

педагогічної 

консультації; 

13) наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників/посібникі

в для самостійної 

роботи студентів та 

дистанційного 

навчання, 

конспектів 

лекцій/практикумів/

методичних 

вказівок/рекомендац

ій загальною 

кількістю три 

найменування: 

1.Савчин М., 

Заміщак М Соціальна 

психологія: опорні 

схеми та таблиці 

Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 
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Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2016.  – 

48с. 

2. Савчин   

Мирослав, Заміщак  

Марія. Загальна 

психологія: опорні 

схеми та таблиці [для 

студентів усіх 

спеціальностей] 

Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету   імені 

Івана Франка, 2017. 

78с. / 4,87/2,43 др.арк. 

– авт.уч.     

3. Марія 

ЗаміщакФормування 

особистісних 

здатностей у 

майбутніх педагогів: 

навчально-



105 
 

методичний посібник 

/   Марія Ігорівна 

Заміщак.  – Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ, 2017. – 50  с. 

/3,12 дрк. арк. 

4. Савчин М.В., 

Заміщак М.І. 

Психологічні засади 

виховної діяльності 

педагога: навчально-

методичний посібник 

(для підготовки 

фахівців першого 

(бакалаврського) 

рівня ) / М.Савчин, 

М.Заміщак. - 

Дрогобич: 

редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2019.- 

36с. 2,25 др. арк./ 1,12 

др. арк. 

14) керівництво 
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студентом, який 

зайняв призове місце 

на I етапі 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади: 

Студентка IІ курсу 

філологічного 

факультету Ірина 

Діденко отримала 

диплом ІІІ ступеня у 

Національному 

університеті 

„Острозька академія” 

серед студентів вищої 

школи ХІ 

Всеукраїнської 

олімпіади «Юні 

знавці Біблії – 2018» з 

напрямів 

«християнська психол

огія» та «християн-

ська педагогіка» 

(науковий керівник 

доцент Марія 

Заміщак). 

Керівництво 

проблемною групою 
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та гуртком. 

Студентка ІІ курсу 

філологічного 

факультету 

Баукметнер Соломія 

зайняла І місце у 

Національному 

університеті 

„Острозька академія” 

серед студентів вищої 

школи ХІ 

Всеукраїнської 

олімпіади «Юні 

знавці Біблії – 2021» з 

напрямів 

«християнська психол

огія» та «християн-

ська педагогіка» 

(науковий 

керівникдоцент Марія 

Заміщак). 

16) участь у 

професійних 

об’єднаннях за 

спеціальністю : 

голова міської 

організації 

профспілки 

працівників освіти і 

науки України, 
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методичні об'єднання 

практичних 

психологів, 

соціальних педагогів 

та дефектологів. 

17) досвід 

практичної роботи 

за спеціальністю не 

менше п’яти років: 

досвід практичної 

роботи – 31 р. 

18) наукове 

консультування 

установ, 

підприємств, 

організацій 

протягом не менше 

двох років: 

консультування 

закладів освіти: ДНЗ, 

ЗНЗ, ПНЗ 

Трускавецької МТГ. 

Зимянський 

Андрій 

Романович 

Доцент  Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка 

2001, 

спеціальність: 

педагогіка і 

методика 

середньої освіти. 

Історія. 

Психологія; 

кваліфікація: 

Кандидат 

психологічних наук 

19.00.07 

Педагогічна та вікова 

психологія 

Тема: "Психологічні 

умови розвитку 

моральної 

самосвідомості у 

підлітковому віці" (ДК 

№035970, рішення 

Атестаційної колегії 

 Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника  

Довідка №01-

26/03/423 від 

13.03.2019 р. 

Мета стажування: 

вивчення та 

узагальнення досвіду 

щодо психолого-

педагогічного 

3) наявність 

виданого підручника 

чи навчального 

посібника або 

монографії; 

Зимянський А. 

Особливості моделі 

психолого-

педагогічного 

супроводу 

особистісного 

розвитку майбутнього 

педагога при вивченні 
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учитель історії, 

практичний 

психолог у 

закладах освіти 

від 29 вересня 2015 

року) 

 

супроводу 

особистісно-

професійного 

розвитку педагога 135 

год. (4,5 кредитів 

ЄКТС), термін 

стажування: 01 

лютого 2019 р. – 01 

березня 2019 р. 

курсу соціальна 

психологія. / Теорія і 

практика 

психологічного 

супроводу 

особистісно-

професійного 

зростання майбутніх 

педагогів при 

викладанні 

психологічних 

дисциплін : 

монографія / За ред. 

проф.. М.В Савчина. – 

Дрогобич, 

«Швидкодрук», 2020. 

С. 170 - 184. (0,6 др. 

арк.) 

 

10)організаційна 

робота у закладах 

освіти на посадах 

керівника 

(заступника 

керівника) закладу 

освіти/інституту/фак

ультету/відділення 

(наукової установи)/ 

філії/кафедри або 

іншого 

відповідального за 

підготовку 

здобувачів вищої 

освіти 
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підрозділу/відділу 

(наукової 

установи)/навчально

-методичного 

управління 

(відділу)/лабораторії/

іншого навчально-

наукового 

(інноваційного) 

структурного 

підрозділу/вченого 

секретаря закладу 

освіти (факультету, 

інституту)/відповіда

льного секретаря 

приймальної комісії 

та його заступника; 

 

Заступник декана 

факультету з виховної 

роботи 

13) наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників/посібникі

в для самостійної 

роботи студентів та 

дистанційного 

навчання, 

конспектів 

лекцій/практикумів/

методичних 
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вказівок/рекомендац

ій загальною 

кількістю три 

найменування: 

Зимянський А. 
Словник 

психологічних 

термінів духовної 

психології: посібник 

[для студентів ВНЗ] / 

А. Зимянський. – 

Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ  

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету ім. І. 

Франка, 2017. – 24 с. 

(1,5 др. арк.) 

Зимянський А. 
Методичний кейс для 

студентів з курсів 

психологічних 

дисциплін : посібник 

[для студентів ВНЗ] / 

А. Зимянський. – 

Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ  

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету ім. І. 
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Франка, 2017. – 104 с. 

(6,5 др. арк.). 

Зимянський 

А.Р. Формування 

професійних 

компетентностей у 

майбутніх педагогів: 

навчально-

методичний посібник 

[для студентів ЗВО] / 

А.Р. Зимянський. – 

Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ ім. І. Франка.  

2018. – 56 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; 

Зимянський А. 

Психологічна 

структура образу «Я-

педагог» студента/ 
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А.Р. Зимянський// 

Сучасні тенденції 

розвитку освіти і 

науки в інтерди-

сциплінарному 

контексті : Матеріали 

ІІ-ї Міжнародної 

науково-практичної 

конференції, (24 – 25 

березня 2016 року) / 

[редактори-

упорядники: І. 

Зимомря,  В. 

Ільницький]. – 

Ченстохова – 

Ужгород – Дрогобич : 

Посвіт, 2016. – С. 360 

– 362. 

Зимянський А. 
Психологічна 

характеристика 

образу «Я-педагог» 

студента. / А.Р. 

Зимянський// 

Актуальні питання 

гуманітарних наук: 

міжвузівський  

збірник наукових 

праць молодих учених 

Дрогобицького 

державного  



114 
 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка / 

[редактори-

упорядники: В. 

Ільницький, А. 

Душний, І. Зимомря.] 

– Дрогобич: Посвіт, 

2016. – Вип. 15. –  С. 

444 – 451. 

Зимянський А. 
Особливості та 

принципи практичної 

спрямованості 

викладання 

психологічних 

дисциплін для 

студентів педагогів / 

Методологічні, 

теоретичні та 

практичні проблеми 

психологічної науки. 

Збірник статей ІІ 

Міжнародної наукової 

інтернет-конференції 

(Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет ім. І. 

Франка, 25 лютого, 

2020 року) / 

Редактори-

упорядники М. 

Савчин, А. 

Зимянський. – 
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Дрогобич : 

«Швидкодрук», 2020. 

С. 73 – 78. (0,25 др. 

акр.). 

Зимянський А. 

«Тренінг особистісно-

професійної зрілості 

як засіб психолого-

педагогічного 

супроводу 

майбутнього 

педагога» / А. 

Зимянський. – 

Методологічні, 

теоретичні та 

практичні проблеми 

психологічної науки. 

Збірник статей 

Першої Міжнародної 

наукової інтернет-

конференції 

(Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет ім. І. 

Франка, 17 квітня, 

2019 року) / 

Редактори-упоряд-

ники М. Савчин, А. 

Зимянський. – 

Дрогобич: 
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«Швидкодрук», 2019. 

С. 96 – 101/0,5др.арк.  

Зимянський А. 

Умови ефективності 

та механізми 

психолого-

педагогічного 

супроводу 

майбутнього педагога 

при вивченні курсу 

соціальної психології 

/ А. Зимянський. – 

Матеріали звітної 

наукової конференції 

викладачів психології 

та студентів 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету ім. І. 

Франка. / ред. колегія 

М. Савчин, С. 

Заболоцька. – 

Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ  

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету ім. І. 
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Франка, 2017. – 

Випуск ХІ. – С. 68 – 

74. (0,35 др. акр.) 

17) досвід 

практичної роботи 

за спеціальністю не 

менше п’яти років: 

досвід практичної 

роботи – 17 років. 

Ожубко 

Галина 

Володимирівна 

Доцент  Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка 

2003, 

спеціальність: 

менеджмент 

організацій; 

кваліфікація: 

менеджер-

економіст, 

вчитель 

економічних 

дисциплін 

Кандидат 

психологічних наук 

19.00.07 

Педагогічна та вікова 

психологія 

Тема: "Психологічні 

особливості 

формування 

соціального інтелекту у 

майбутніх менеджерів" 

(ДК №059616, рішення 

президії Вищої 

атестаційної комісії 

України від 26 травня 

2010 року). 

Доцент кафедри 

менеджменту та 

адміністрування (12ДЦ 

№039894, рішенням 

Атестаційної колегії від 

23 вересня 2014 року) 

 Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка 

Довідка №479-1 від 

06.02.2020р. 

Мета стажування: 

вивчення 

теоретичного і 

методичного аспектів 

викладання 

дисциплін 

гуманітарного 

спрямування, досвіду 

формування 

професійних 

компетентностей. 

Термін стажування: 

25 листопада 2019 р. 

– 15 січня 2020 р. 

3)наявність 

виданого підручника 

чи навчального 

посібника або 

монографії: 
Професійно-

психологічна 

підготовка 

менеджерів. Частина 

І: тексти лекцій для 

студентів денної та 

заочної форм 

навчання 

спеціальності 073 

«Менеджмент».  

Навчальний посібник. 

Дрогобич: 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка, 2019. – 

98 с. Рекомендовано 

до друку вченою 
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радою університету 

(протокол № 5  від 

18.04.2019 р.) 

13) наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників/посібникі

в для самостійної 

роботи студентів та 

дистанційного 

навчання, 

конспектів 

лекцій/практикумів/

методичних 

вказівок/рекомендац

ій загальною 

кількістю три 

найменування: 

1. Методичні 

рекомендації до 

організації та 

проведення 

практичної підготовки 

і стажування магістрів 

спеціальності 073 

«Менеджмент» 

(Управління 

навчальним 

закладом). 
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Навчальний посібник.  

Дрогобич: 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана, 2016. 28 с. 

Рекомендовано до 

друку Вченою радою 

університету 

(протокол № 6 від 

19.05.2016 р.).  

2. Методичні 

рекомендації до 

написання курсових 

робіт із дисципліни 

«Управління 

трудовими 

ресурсами» для 

студентів 

спеціальності 073 

«Менеджмент» рівня 

вищої освіти 

«Магістр». 

Навчальний посібник. 

– Дрогобич: 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 
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Івана, 2016.  32 с. 

Рекомендовано до 

друку Вченою радою 

університету 

(протокол № 6 від 

19.05.2016 р.).  

3. Глобальна 

економіка: 

навчальний 

посібник/[А.В.Рибчук, 

В.М.Левкіський, 

А.П.Румянцев, 

П.В.Скотний та ін.]; 

за редакцією д.е.н., 

проф. А.В.Рибчука. 

Дрогобич: 

редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2016.  

372 с. 

15) наявність 

науково-популярних 

та/або 

консультаційних 

(дорадчих) та/або 
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дискусійних 

публікацій з 

наукової або 

професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

1. Ожубко Г.В. 

Соціальний інтелект 

як складова 

професійно важливих 

якостей менеджера. 

Соціальний інтелект 

як складова 

професійно важливих 

якостей менеджера / 

Г.В. Ожубко // 

Актуальні проблеми 

сучасної науки : 

Збірник тез І науково-

практичної 

конференції 

викладачів та 

студентів інституту 

фізики, математики, 

економіки та 

інноваційних 

технологій. За ред. 

Скотного П.В. 

Дрогобич: 
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Видавничий відділ 

ДДПУ ім. І. Франка, 

2014 – 320 с. 

2. Ожубко Г.В. 

Дослідження ролі 

соціального інтелекту 

як складової 

професійно важливих 

якостей менеджера / 

Г.В. Ожубко //  

Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції 

«Моделювання 

соціально-

економічних процесів: 

регіональні та галузеві 

аспекти» / За ред.. – 

Богдана Юрійовича 

Кишакевича. – 

Дрогобич: 

Видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2016. – 

252 с. 
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3. Ожубко Г.В. 

Формування системи 

комунікацій вищого 

навчального закладу / 

Г.В. Ожубко // Нафта і 

газ. Наука – Освіта – 

Виробництво: шляхи 

інтеграції та 

інноваційного 

розвитку: матеріали 

всеукраїнської 

науково-технічної 

конференції (м. 

Дрогобич, 10-11 

березня 2016 р.). – 

Дрогобич: ТзОВ 

«Трек-ЛТД», 2016. – 

174 с. 

4. Ожубко Г.В. 

Розвиток соціально-

психологічних 

методів управління 

персоналом  / Г.В. 

Ожубко // Нафта і газ. 

Наука – Освіта – 

Виробництво: шляхи 

інтеграції та 

інноваційного 

розвитку: матеріали 

всеукраїнської 
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науково-технічної 

конференції (м. 

Дрогобич, 02-03 

березня 2017 р.). – 

Дрогобич: ТзОВ 

«Трек-ЛТД», 2017. – 

181 с. 

5. Ожубко Г.В. 

Тенденції соціалізації 

відносин в організації/ 

Г.В. Ожубко // 

Актуальні проблеми 

сучасної 

науки:Збірник 

четвертої науково-

практичній 

конференції 

викладачів та 

студентів інституту 

фізики, математики, 

економіки та 

інноваційних 

технологій. За ред. – 

П. Скотного – 

Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ, 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 
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університету імені 

Івана Франка 2017. – 

436 с. 

6. Свінцов О.М., 

Ожубко Г.В. 

Психологічний аспект 

формування моделі 

управлінського 

процесу. Актуальні 

проблеми 

моделювання та 

управління соціально-

економіними 

системами в умовах 

глобалізації: 

матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції (м. 

Дрогобич, 11 травня 

2018 р.). – 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2017. – 

308 с. 
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7. Ожубко Г.В., 

Зінкевич В.І., Гуцуляк 

В.М. Управління 

розвитком 

компетенцій 

персоналу ВНЗ. 

Нафта і газ. Наука – 

Освіта – 

Виробництво: шляхи 

інтеграції та 

інноваційного 

розвитку: матеріали 

всеукраїнської 

науково-технічної 

конференції (м. 

Дрогобич, 18-19 

квітня 2018 р.). – 

Дрогобич: ТзОВ 

«Трек-ЛТД», 2018. – 

183 с. 

8. Ожубко Г.В. 

Використання 

психологічних 

методів в управлінні 

соціально-

економічними 

системами. Актуальні 

проблеми сучасної 

науки: Збірник VI 

міжнародної науково-
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практичної 

конференції 

викладачів та 

студентів навчально-

наукового інституту 

фізики, математики, 

економіки та 

інноваційних 

технологій / За ред. 

М.Б. Паласевича, П.В. 

Скотного. – Дрогобич 

: Редакційно-

видавничий відділ, 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка 2019. – 

586 с.  

9. Ожубко Г.В. 

Відкрита позиція 

викладача щодо 

студента: сутність та 

роль / Г.В.Ожубко // 

збірник статей 

учасників Першої 

Міжнародної наукової 

інтернет конференції 

«Методологічні, 

теоретичні та 

практичні проблеми 
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психологічної науки» 

(17 квітня 2019 р.) / 

Редактори – 

упорядники 

М.В.Савчин, 

А.Р.Зимянський. – 

Дрогобич: 

«Швидкодрук», 2019. 

– 264 с. – С. 162 - 166. 

 

17) досвід 

практичної роботи 

за спеціальністю не 

менше п’яти років.  

Робота на посаді 

викладача ДДПУ 

імені Івана Франка. 

Особи, які працюють за сумісництвом 

       

 


