
НАУКОВЕ ПОРТФОЛІО АСПІРАНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 ПСИХОЛОГІЯ 

Курс ПІП 

Рік, 

форма 

навчання 

Тема 

дисертаційного 

дослідження 

Статті у фахових виданнях Інші статті / тези Участь в конференціях 

Неформальна освіта 

(з отриманням 

сертифікату) 

4 

курс 

Слободянюк 

Ольга 

Леонідівна 

денна 

форма 

2016 р. 

Освітній діалог 

як чинник 

становлення 

соціального 

інтелекту 

майбутніх 

педагогів 

1. Слободянюк О. Л. Проблема 

співвідношення соціального та 

емоційного інтелекту у психології. 

Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Херсон, 

2019. №1. С. 181-187. 

2. Слободянюк О., Радчук Г. 

Розвиток соціального інтелекту у 

студентів – майбутніх педагогів. 

Психологія: реальність і 

перспективи: збірник наукових 

праць. Вип.13 / упоряд. 

Р.В.Павелків, Н.В.Корчакова. 

Рівне: РДГУ, 2019. С. 129-136. 

3. Слободянюк О. Діалогізація 

освітнього середовища: витоки і 

перспективи. Humanitarium: 

Психологія. ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний 

педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди». Ніжин, 2019. 

Том 43, Вип. 1. Психологія. (у 

друці) 

 

1. Слободянюк О. 

Діалогічність освітнього 

процесу вищого 

навчального закладу як 

передумова становлення 

особистості майбутнього 

педагога. Психологічні 

виміри розвитку сучасної 

освіти України в умовах 

євроінтеграції: матеріали 

міжнародної науково-

практичної конференції. (м. 

Тернопіль, 19-20 жовтня 

2018 р.). Тернопіль, 2018. 

С. 158-160. 

2. Слободянюк О. Роль 

соціального інтелекту у 

професійній підготовці 

майбутніх педагогів. 

Методологічні, 

теоретичні та практичні 

проблеми психологічної 

науки: матеріали ІІ міжн. 

наук. інтернет-конференції, 

(м. Дрогобич, 25 лютого 

2020 р.) Дрогобич, 2020. С. 

205-209. 

3. Слободянюк О. Емпірика 

розвитку соціального 

інтелекту педагогів. 

Eurasian scientific congress: 

I International Scientific and 

Practical Conference, 

(Barcelona, 27-28 January, 

2020). Barcelona, 2020. P. 

125 

4. Слободянюк О. Діалог в 

контексті впровадження 

освітніх інновацій. 

1. VI Міжнародна науково-

практична конференція « 

Соціалізація і ресоцілізація 

особистості в умовах сучасного 

суспільства» (м. Київ, 8-9 

листопада 2018 р.)  

2. Міжнародна науково-

практична конференція 

«Психологічні виміри розвитку 

сучасної освіти України в 

умовах євроінтеграції. (ТНПУ 

ім. Гнатюка, м. Тернопіль, 19-20 

жовтня 2018 р.) 

3. Всеукраїнська науково-

практична конференція « 

Психологічне забезпечення 

інноваційних процесів в 

освітньо-професійному просторі 

закладу вищої освіти: сучасні 

реалії та перспективи» (м. 

Кам’янець-Подільський, 6 

грудня 2019 р.) 

4. Міжнародна науково-

практична конференція 

«Технології професійної 

підготовки фахівців у 

сучасному освітньому просторі» 

(м. Чернівці, 17 травня 2019 р. ) 

5. ІІ Міжнародна наукова 

інтернет-

конференція«Методологічні, 

теоретичні та практичні 

проблеми психологічної науки», 

опубліковані тези (25 лютого 

2020 р., м. Дрогобич); 

6.  I International Scientific and 

Practical Conference  Eurasian 

scientific congress (Barcelona, 27-

28 January,  2020). 

1. Науково-

методичний семінар 

на тему: «Арт-

терапевтичні 

технології у роботі 

практичного 

психолога»                      

м. Тернопіль, 29 січня 

2020 р. (6 год.) 

2. Онлайн-курс 

«Академічна 

доброчесність» студії 

онлайн-освіти EdEra, 

SAIUP.(4 год.)  

3. Онлайн-курс 

«Впровадження 

інновацій в школах» 

платформи онлайн-

освіти PROMETHEUS          

(60 год.) 

4. Дистанційний курс: 

«How to write and 

Publish a Scientiic 

Paper? (Project 

Centered Course Ecole 

Polytechnique), 

платформа 

COURSERA (17 год.) 

5. Дистанційний курс: 

What future of 

education? (University 

of London, UCL 

Institute of Education) 

платформа 

COURSERA (в процесі 

навч.) 

 



Психологічне забезпечення 

інноваційних процесів в 

освітньо-професійному 

просторі закладу вищої 

освіти: сучасні реалії та 

перспективи: зб. тез доп. 

всеукр. наук.-практ. конф., 

(м. Кам’янець-

Подільський, 6 грудня, 

2019 р.) Кам’янець-

Подільський, 2019.  

5. Слободянюк О. 

Діалогічне навчання в 

процесі підготовки 

студентів. «Наука та 

освіта в дослідженнях 

молодих учених»: 

матер.всеукр. наук.-практ. 

конф.,(14 травня 2020 року 

Харківський національний 

педагогічний 

університеті імені  Г. ССко

вороди). Харків, 2020. 

7. Учасник Active Citizens Social 

Action Projection Pitching. 

Проект Центр освітніх та 

психологічних інтерактивних 

технологій (Ternopil, Ukraine 16-

19 December 2018) . 

 

3 

курс 

Козак 

Оксана 

Вікторівна 

денна 

форма 

2017 р. 

Психолого-

педагогічні умови 

розвитку 

лідерських 

якостей учнів 

системи 

професійно-

технічної освіти. 

1. Козак О. Особистість лідера в 

сучасному психологічному 

дискурсі. Науковий вісник  

Херсонського державного 

університету. Серія: 

«Психологічні науки». Херсон, 

2019. №1.  

2. Козак О. Особливості розвитку 

лідерських якостей учнів 

професійно-технічного закладу 

освіти. Правничий вісник 

Університету «КРОК». Київ, 2018. 

Вип. 31. 

3. Козак О. Психологічні аспекти 

розвитку лідерських якостей учнів 

професійно-технічного закладу 

освіти. Humanitarium: Психологія. 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет імені Григорія 

Сковороди». Ніжин, 2019. Том 43, 

1. Радчук Г. К., Козак О.В. 

Розвиток асертивності 

ососбистості в контексті 

актуалізації лідерського 

потенціалу майбутніх 

фахівців. Особистісне 

зростання: теорія і 

практика: Збірник 

наукових праць [за 

матеріалами ІV 

Міжнародної науково-

практичної інтернет-

конференції (м. Житомир, 

21 квітня 2020 р.)] / Ред. 

колегія: Л. П. Журавльова, 

Г. В. Пирог, Т. М. Шапран / 

М-во освіти і науки 

України, Житомирський 

держ. ун-т ім. І.Франка, 

соц.-псих. факультет. 

Житомир, Вид-во ЖДУ 

1.Всеукраїнська (з міжнародною 

участю) науково-практична 

конференція «Сучасні 

соціокультурні та психолого-

педагогічні координати 

розвитку (ТНПУ ім. В. 

Гнатюка, м. Тернопіль, 19-20 

квітня 2018 р.) 

2.Міжнародна науково-

практична конференція 

«Розвиток професійної 

майстерності педагога» 

(ТОКІППО, м. Тернопіль, 26-27 

квітня, 2018 р.) 

3.Міжнародна науково-

практична конференція 

«Психологічні виміри розвитку 

сучасної освіти України в 

умовах євроінтеграції. (ТНПУ 

ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль, 

19-20 жовтня 2018 р.) 

1. Науково-

методичний семінар 

на тему: «Арт-

терапевтичні 

технології у роботі 

практичного 

психолога», 

м.Тернопіль, 29 січня 

2020 р. (6 год.) 

2. Програма «Корекція 

психосоматичних 

проявів методами арт-

терапії», 

Західноукраїнська 

асоціація психологів 

та арт-терапевтів, 

2017-2019 рр.                     

(98 год) 

3. Sandplay seminar, 23-

25 березня, 2018 р., м. 

Тернопіль                 (10 



Вип. 1. Психологія.  (у друці). 

 

імені Івана Франка, 2020. С. 

87-90 

2. Радчук Г. К., Козак О.В. 

Теорії лідерства в 

сучасному психологічному 

дискурсі. Збірник наукових 

праць Міжнародної 

науково-практичної 

конференції; «Іntegración de 

las ciencias fundamentales y 

aplicadas en el paradigma de 

la sociedad post-industrial», 

24.04.2020. Барселона, ESP, 

ΛΌГOΣ,  С. 109-112. 

Електронний ресурс. 

Режим доступу. 

https://doi.org/10.36074/24.0

4.2020.v3.39  

3. Козак О.В.Проблема 

розвитку лідерських 

якостей учнівської молоді. 

Розвиток професійної 

майстерності педагога: 

матер.міжн. наук.-

практ.конф.(м.Тернопіль 

26-27 квітня 2018 року). 

Тернопіль,2018 

4. Козак О. Проблема 

розвитку лідерських 

якостей учнів професійно-

технічної системи освіти 

Актуальні проблеми 

психологічного 

Супроводу реформи освіти 

в україні: круглий стіл ( 24 

жовтня 2018 року, 

Кам’янець-Подільський). 

Кам’янець-Подільський, 

2018.  

5. Козак О.  Психологічні 

аспекти лідерства учнів 

професійно-технічного 

закладу освіти.  Розвиток 

професійної майстерності 

4. Всеукраїнський круглий стіл 

«Актуальні проблеми 

психологічного супроводу 

реформи освіти України» (м. 

Кам’янець-Подільський, 25 

жовтня 2018 р.) 

5.Міжнародна науково-

практична конференція « 

Розвиток професійної 

майстерності педагога в умовах 

нової соціокультурної 

реальності» (ТОКІППО, м. 

Тернопіль, 11-12 квітня 2019 р.) 

6.Модератор проекту «У єдності 

майбутнє України» (за 

підтримки Програми малих 

грантів громадської дипломатії 

Посольства США в Україні, м. 

Тернопіль, 4-12 червня 2019 р.) 

7. Міжнародна науково-

практична конференція : 

Іntegración de las ciencias 

fundamentales y aplicadas en el 

paradigma de la sociedad post-

industrial (Barcelona,                

24.04.2020.) 

8. ІV Міжнародна науково-

практична інтернет-конференція 

«Особистісне зростання: теорія і 

практика» (м. Житомир, 21 

квітня 2020 р.) 

9. Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Психологія національної 

безпеки і благополуччя 

особистості» (26-27 квітня 2018 

рік, Львів.)  

10. Круглий стіл «Актуальні 

проблеми психологічного 

Супроводу реформи освіти в 

україні» (24 жовтня 2018 р., 

Кам’янець-Подільський).  

 

 

год.) 

4. Майстер-клас 

«Психологічна 

корекція страхів 

засобами арт-терапії» 

(Західноукраїнська 

асоціація психологів 

та арт-терапевтів, 19 

квітня, 2018 р.) 

 

Консультант базового 

рівня 

транскультуральної 

психотерапії Носсрата 

Пезешкіана (WIAP, 

Німеччина); психолог 

арт-терапетичного 

напрямку (EEATA, 

Софія, Болгарія). 

 

https://doi.org/10.36074/24.04.2020.v3.39
https://doi.org/10.36074/24.04.2020.v3.39


педагога в умовах нової 

соціо-культурної 

реальності матеріали міжн. 

наук.-практ. конф.(11-12 

квітня 2019 року, 

Тернопіль).Тернопіль, 2019. 

3 

курс 

Кіт Вілена 

Олександрів

на 

заочна 

форма 

2017 р. 

Динаміка жіночої 

ідентичності у 

функціонуванні 

сім’ї 

військовослужбов

ців – учасників 

збройного 

конфлікту. 

1. Кікінежді О., Кіт В. Ґендерна 

ідентичність як суб'єктна та 

соціально-психологічна реальність 

у період дорослості Humanitarium. 

Том 41. Випуск 1. Психологія. 

Переяслав-Хмельницький, 2018. С. 

107–115. 

 

1. Кіт В. Криза 

ідентичності в учасників 

АТО у контексті 

реінсценізації ранньої 

травматизації: 

психоаналітичний погляд. 

Буковинський журнал: 

громад.-політ., літ.-мист. і 

наук. просвітн. часоп.                

№ 2(108). Чернівці, 2018. С. 

116–127.  

2. Кіт В. Психосоціальна 

реадаптація ветеранів АТО 

у професійну сферу життя. 

Форум психіатрії та 

психотерапії. Том 11. 

Львів, 2018. С. 67–70. 

3. Кіт В. Тяжке повернення 

до миру: «Чоловік 

повертається з війни до 

сім’ї, а морально він ще в 

зоні бойових дій» 

[Електронний ресурс] : 

доповідь Вілени Кіт на 

всесвітньому симпозіумі 

групового аналізу в Берліні 

«УКРАЇНА/АТО. Зміни в 

ідентичності та вплив 

участі у бойових діях на 

взаємини між чоловіком та 

дружиною» (16 серпня 

2017)  URL: 

https://zbruc.eu/node/6980
9 (опубліковано 21.08.2017)  

4. Kit V. Transformation of 

Gender Identity of 

Personality in the War, and 

the Impact of Changes that 

1. II Міжнародна конференція 

«Громадське здоров’я, Львів 

2017» (Lviv Public Health 

Conference 2017) 

2. 17th International Symposium 

of the Group Analytic Society 

International: Crossing Borders 

Social, Cultural and Clinical 

Challenges: (Berlin, 15-19 August 

2017) 

3. Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Психічне здоров’я особистості 

у кризовому суспільстві (м. 

Львів, 19 жовтня 2018 р.) 

4. XXІV науково-практична 

конференція  Української спілки 

психотерапевтів  з міжнародною 

участю «Актуальні питання 

психотерапії та психології» (м. 

Чернівці, 29 червня-1 липня 2018 

р.) 

5. ІІІ Всеукраїнська науково – 

практична конференція 

науковців, студентів і молодих 

учених «Соціальна робота в 

сучасному суспільстві: 

тенденції, виклики, 

перспективи» (Полтава, 28 

лют. 2019 р.). 

6. XXV науково-практична 

конференція УСП з 

міжнародною участю 

«Психотерапія і свобода» (м. 

Тернопіль, 28-30 червня 2019 р.) 

 

1. Навчання авторської 

програми кан. 

психол.наук Підлипної 

Л.В. за модулем : 

«Використання арт-

терапії в роботі 

практичного 

психолога та 

соціального педагога», 

м. Київ, 2017 р. (144 

год.) 

2. Тренінг 

«Супервізійна 

підтримка як 

інструмент якісної 

роботи психолога. 

Project Polsko-

Amerykanskiej Fundacij 

Wolnosci, м. Київ, 28-

29 липня 2018 р. 

(16год.) 

3. Проект: 

Супервізійний семінар 

(додаткова освіта). 

Модуль «Вторинна 

травматизація та 

пов’язані з нею 

процеси у роботі». 

Українська спілка 

супервізії та коучингу, 

м. Львів. 25-27 жовтня 

2019 р.(25 год.) 

4. Навчальний тренінг 

«Ні нічним 

кошмарам» за 

методом Planned 

Dream Intervention, м. 

Львів,21 червня 2019 

https://zbruc.eu/node/69809
https://zbruc.eu/node/69809


Identity in the Relationship 

between Man and Woman. 

Crossing Borders Social, 

Cultural and Clinical 

Challenges: 17th 

International Symposium of 

the Group Analytic Society 

International (Berlin, 15-19 

August 2017). Berlin, 2017.  

P.79. 

5. Кіт В.О. Робота 

психолога з родинами 

військовослужбовців - 

учасниками бойових дій. 

Соціокультурні та 

психологічні виміри 

становлення особистості : 

матеріали Всеукраїнської 

(за міжнародною участю) 

науково-практичної 

конференції (Херсон,5-6 

жовт. 2017 р.). Херсон: 

Гельветика, 2017. С. 54-56. 

6. Кіт В.О. Актуальні 

проблеми захисту прав 

сімей  військовослужбовців 

– учасників бойових дій. 

Актуальні проблеми та 

перспективи забезпечення 

прав людини в Україні: 

збірка тез доповідей ІІІ 

Міжнародного форуму з 

прав людини / Ред. кол. 

Храпкіна В.В. та ін. Київ: 

ВНЗ «Київський 

університет ринкових 

відносин». 2017. С. 95-97 

7. Кіт В.О. Робота 

практичного психолога з 

родинами 

військовослужбовців – 

учасників бойових дій. 

Соціальна робота в 

сучасному суспільстві: 

р.(8 год.) 

 

У 2018 р. присвоєно 

кваліфікацію 

супервізор/коуч в 

результаті успішного 

завершення 

післядипломної освіти  

«Супервізія та коучинг 

у контексті 

організації» (за 

стандартами ANSE). 

 



тенденції, виклики, 

перспективи: матеріали ІІІ 

Всеукраїнської науково – 

практичної конференції 

науковців, студентів і 

молодих учених (Полтава, 

28 лют. 2019 р.). Полтава, 

2018. С. 127 – 129.  

8. Кіт В.О. Особливості 

жіночої ідентичності 

дружин 

військовослужбовців–

учасників бойових дій. 

Реалізація гендерної 

політики на сучасному 

етапі розвитку сектору 

безпеки і оборони України: 

стан, проблеми, 

перспективи: тези 

доповідей II Міжнародної 

науково-практичної 

конференції 

Хмельницький, 20 березня 

2020 року). Хмельницький: 

НАДПСУ, 2020.  

8. Кіт В.О. Арт-терапія у 

роботі психолога з 

дружинами 

військовослужбовців – 

учасників бойових дій 

Інноваційні арт-

терапевтичні технології : 

програма міжнародної 

конференції. (12 березня 

2020, Переяслав-

Хмельницький). 

Переяслав-Хмельницький, 

2020. 

9. Кіт В.О. Феномен 

жіночої ідентичності: 

основні підходи у 

зарубіжній та вітчизняній 

психології. Актуальні 

проблеми сучасної 



психології: шляхи 

становлення особистості: 

програма міжнародної 

конференції. (14-16 травня 

2020, Переяслав-

Хмельницький). 

Переяслав-Хмельницький, 

2020 ( розсилка з 

10.06.2020). 

2 

курс 

Лебединець-

Рода Олеся 

Сергіївна 

заочна 

форма 

2018 р. 

Психологічні 

прояви надмірної 

залученості 

підлітків до 

соціальних 

мереж. 

 1. Лебединець-Рода О. 

Психологічні прояви 

залежності від соціальних 

мереж у підлітків. 

Віртуальний освітній 

простір: психологічні 

проблем: матеріали VII 

міжнар. наук.-практ. 

інтер.конф., м. Київ,. 2019 

р. Київ, 2019. 

1. VІІ Міжнародна науково-

практична інтернет-конференція 

«Віртуальний освітній простір: 

психологічні проблеми», 

присвяченій 90-річчю від дня 

народження Ю.І.Машбиця (м. 

Київ, травень-червень 2019 

 

1 

курс 

Логвись 

Ольга 

Ярославівна 

денна 

форма 

2019 р. 

Психологічні 

чинники розвитку 

лідерських 

якостей 

майбутніх 

педагогів у 

процесі 

професійної 

підготовки. 

 1. Логвись О. Я. Проблема 

розвитку лідерських 

якостей у майбутніх 

педагогів. Гуманітарний 

корпус: [збірник наукових 

статей з актуальних 

проблем філософії, 

культурології, психології, 

педагогіки та 

історії].Випуск 30. Вінниця 

: ТОВ «ТВОРИ», 2019.  С. 

89 – 90. 

2. Логвись О. Я. Проблеми 

психологічної підготовки 

майбутнього педагога. 

Методологічні, 

теоретичні та практичні 

проблеми психологічної 

науки: матеріали ІІ міжн. 

інтер.конф., (м. Дрогобич, 

25 лютого 2020 р). 

Дрогобич, 2020. С. 126-

130. 

3. Логвись О. Я. 

Психологічні особливості 

1. Науково-практична 

конференція  «Сучасні 

орієнтири психологічної науки в 

умовах трансформації 

суспільства: досвід та інновації» 

(25-26 жовтня 2019 р., 

м.Тернопіль); 

2. ХХІІI Міжнародна науково-

практична конференція 

«Актуальні проблеми 

гуманітарних наук у 

дослідженнях молодих 

науковців» (20 грудня 2019 р. 

Київ, НПУ імені М.П. 

Драгоманова) у дистанційній 

формі; 

3. ІІ Міжнародна наукова 

інтернет-конференції 

«Методологічні, теоретичні та 

практичні проблеми 

психологічної науки», 

опубліковані тези (25 лютого 

2020 р., Дрогобич); 

4. ІІІ Міжнародна науково-

практичній конференція 

1. Всеукраїнський 

науково-практичний 

онлайн-семінар 

«Психологічна служба 

в системі освіти 

України»,                  

Український науково-

методичний центр 

практичної психології 

та соціальної роботи,   

2020 р.  (4 год.). 

2. Науково-

методичний семінар: 

«Арт-терапевтичні 

технології у роботі 

практичного 

психолога»,.                     

м.Тернопіль, 29 січня 

2020 р.(6 год) 

3. Онлайн-курс 

«Академічна 

доброчесність» (студія 

онлайн-освіти EdEra, 

SAIUP)                       (4 

год.) 



 

індивідуальності педагога 

у професійній діяльності. 

Індивідуальність у 

психологічних вимірах 

спільнот та професій: 

збірник наукових праць / за 

заг. ред. Л.В. Помиткіної, 

О.М.Ічанської.  Київ : ТОВ 

«Альфа-ПІК», 2020. С. 91-

97. 

 

«Індивідуальність у 

психологічних вимірах спільнот 

та професій» (26-27 березня 

2020 р., Київ, КНАУ).  

5. Перфоманс освітніх майстер-

класів «Освітній десант» від T-

Update (м. Тернопіль, 27 вересня 

2019 р.) 

6. Крайовий форум освітян 

«Освіта – енергія майбутнього» 

(Тернопіль, 19 жовтня 2019 р.) 

 

4. Онлайн-курс 

«Недискримінаційний 

підхід у навчанні»  

(студії онлайн-освіти 

EdEra, USAID)                   

(32 год.) 

5. Онлайн-курс 

«Протидія та 

попередження булінгу 

(цькування) в закладах 

освіти»,  платформи 

онлайн освіти 

PROMETHEUS : 

(80 год.) 

6. Тренінг «Освітній 

десант. Перформанс 

освітніх майстер-

класів»(Тернопіль, 18 

вересня 2019 (6 год). 

7. Дистнційний курс 

Psychological First Aid 

(Johns Hopkins 

University), платформа 

COURSERA. (7 год.) 

8.  Дистанційний курс 

Positive Psychology 

(University of North 

Carolina at Chapel Hill), 

платформа 

COURSERA. (10 год.) 


