
Звіт про наукову діяльність

Звіт про наукову діяльність за 2016 рік
за період з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року

1. Досягнення провідних наукових шкіл
2. Аналіз даних про співробітництво з Національною академією наук та Академією педагогічних наук

України.
5. Іншіформинаукової діяльності (робота спеціалізованих вчених, експертних рад, рецензування та опонування

дисертацій тощо).
6. Аспірантура, докторантура, здобувачі
6.1. Захист дисертацій випускниками аспірантури і докторантури.

6.2. Аспірантура та докторантура

1 Свистунова Ольга
Олександрівна

19.00.07 вікова і педагогічна
психологія

аспірантура денне
1-ий рік

доктор психологічних наук,
професор Москалець Віктор
Петрович

2 Гасюк Мирослава
Богданівна

докторантура - 2-
ий рік

доктор психологічних наук,
професор В. П. Москалець

7. Публікації (поза держбюджетною, грантовою, госпдоговірною тематикою)
7.1. Монографії

No Бібліографічний опис Друк.
арк.

Вчені підрозділу видали 0 монографій загальним обсягом 0 друк. арк.
7.2. Підручники

No Бібліографічний опис Друк.
арк.

1 Карпюк Ю.Я.Феномен дитячої обдарованості :сутність, структура ,типи,та методи діагностики

Вчені підрозділу видали 1 підручників загальним обсягом 0 друк. арк.
7.3. Навчальні посібники

No Бібліографічний опис Друк.
арк.

1 Гоян І.М.Соціологія права : навчальний посібник / Я.С. Гнатюк, І.М. Гоян. – Івано-Франківськ :
Симфонія форте, 2016. – 124 с.

7.750

2 Гоян І.М.Філософія: збірник тестових завдань / І.М. Гоян, О.Ф. Терешкун. – Івано-Франківськ :
Симфонія форте, 2016. – 124 с. ISBN 978-966-286-078-8

7.750

3 Гоян І.М.Філософія науки : навчальний посібник / І.М. Гоян, І.С. Матвієнко, С. В. Сторожук // за ред.
С. В. Сторожук. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2016. – 520 с. ISBN 978-966-284-101-5

32.50

4 Матейко Н. М. Патопсихологія. Неврозологія: навчально-методичний комплекс. – Івано-Франківськ:
Симфонія форте, 2016. – 160с

6.60

Вчені підрозділу видали 4 навчальних посібників загальним обсягом 54.6 друк. арк.
7.4. Вісники

No Бібліографічний опис Друк.
арк.

Вчені підрозділу видали 0 вісників загальним обсягом 0 друк. арк.
7.5. Збірники наукових праць

No Бібліографічний опис Друк.
арк.

Вчені підрозділу видали 0 збірників наукових праць загальним обсягом 0 друк. арк.
7.6. Інші наукові видання (навчально-методичні видання для внутрішнього використання, словники, переклади

наукових праць, видані матеріали конференцій)
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No Бібліографічний опис Друк.
арк.

1 Кулеша-Любінець М.М. Клінічна психологія: методичні рекомендації для студентів ІІІ курсу
спеціальності «Психологія» / М.М.Кулеша-Любінець. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2016. –
72 с.

3.0

2 Хрущ О.В. Дитяча психологія. Методичні рекомендації до вивчення курсу. / Місто-НВ.-Івано-
Франківськ,2016.-30с.

1.250

Вчені підрозділу видали 2 інших наукових видань загальним обсягом 4.25 друк. арк.
7.7. Статей, опублікованих у наукових виданнях — 28 одиниць

No Бібліографічний опис Друк.
арк.

1 Белей М.Д. Використання математичних методів як інструмент обробки психолого-педагогічних
емпіричних даних. // Методичні рекомендації для студентів-магістрів спеціальності ’Психологія’ та
’Початкова освіта’ – Івано-Франківськ: Приватний підприємець Бойко А.Б., 2016. – 34 с.

2.120

2 Белей М.Д. Вплив соціально-психологічних чинників на формування адекватного суб’єктного
відношення до здоров’я // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді
засобами освіти / Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кам’янець-
Подільський, 2016. – С. 26-37.

0.70

3 Белей М.Д. Утвердження християнської моралі як шлях до подолання бездуховності людини. // Збірник
наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Вип. 21. – Івано-Франківськ: Плай, 2016. (здано
до друку).

4 Гоян І.М.Антропологический аспект самоорганизации философии / Высшэйшая школа. Наукова-
метадычны і публіцыстычны часопіс. – Рэдакцыйна-выдавецкі цэнтр Акадэміі кіравання пры
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь – №6(110)‘2015. – С.44-46 ( у співавт.).

0.330

5 Гоян І.М.Вплив віртуальної реальності на самоактуалізацію тинейджерів: антропологічний вимір /
Антропологічні виміри філософських досліджень. Збірник наукових праць. – Дніпропетровський
національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2016. – №9. – С.17-
28 ( у співавт.) фахове видання зареєстровано в міжнародному каталозі періодичних видань Ulrich-
sweb TM Global Serials Directory, науково -метричних системах DOAJ, Google Scholar, eLIBRARY.RU,
WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine, CiteFactor, OAJI, Web of Science (ESCI), Scientific Indexing
Services (SIS), Index Copernicus. Наукометричні показники рейтингу журналу: Index Copernicus –ICV
2014: 72.69.

0.70

6 Гоян І.М.Гендерні відносини як аксіологічні взаємодії / Вісник Київського національного університету
імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. Випуск 3 (122) / 2016. – С.13-17

0.250

7 Гоян І.М.Мировозренческие факторы мотивации человеческой деятельности /Социальное воспитание.
Научный журнал. – Витебск, Республика Берарусь, 2016. – №2(8). –С. 10-17 (у співавт.)

0.40

8 Гоян І.М.Особенности функционирования постнекласической рациональности / Социальное
воспитание. Научный журнал. – Витебск, Республика Берарусь, 2016. – №1. – С. – 12-20 ( у
співавт.)

0.50

9 Гоян І.М.Программа оптимизации ролевой амбивалентности родителей мальчиков-дошкольников /
Социальное воспитание. Научный журнал. – Витебск, Республика Берарусь, 2016. – №2(8). – С. 47-
53 ( у співавт.)

0.40

10 Гоян І.М.Роль віртуального «Я» в процесі самоактуалізації тінейджерів / Людина віртуальна: нові
горизонти: збірник наукових праць (за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
від 30-31 березня 2016 року) / за заг. ред. д.філос.н. Журби М.А. – Рубіжне: вид-во СНУ ім. В. Даля,
2016. – С.111-114 (у співавт.).

0.20

11 Гоян І.М.Роман Гурик – філософ-революціонер / Український Євромайдан. Прикарпатський вимір / за
ред. М. Кугутяка. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2016. – С. 126-129 ( у співавт.).

0.20

12 Гоян І.М.Cоціально-політична проблематика у теоретичній спадщині українських радянських філософів
1920-х-початку 1930-х років ХХ столітття / Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук.
праць. Випуск 756 – 757. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун–т, 2015. – C. 123-128 (у спів.).

0.30

13 Гоян І.М.Historic-philosophic researches in Ukraine at 20-30-th of XX century: from marxism ideology
to philosophical-discussion / Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки.
Серія «Філософія». 2016. Вип. 20. – С.57-63

0.40

14 Гоян І.М.The ethnic principle as the basis of civil politics / Вісник Черкаського університету. Серія
філософія. Науковий журнал. – Черкаси, 2016. – №1. – С.31-35 (у співавт.)

0.250

15 Гоян І.М.Ukrainian ethnic identity as a substantial foundation of modern Ukrainian state: pros and corns / Asian
Journal of Scientiic and Educational Research, “Seoul National University Press”, 2016, № 1(19), (January–
June). Volume IX. “Seoul National University Press”, 2016. – P.478-484

0.40

16 Карпюк Ю.Я.Гендерна специфіка фрустраційної толерантності у студентів
17 Кулеша-Любінець М.М. Особливості копінг-стратегій в осіб з ішемічною хворобою серця /

М.М.Кулеша-Любінець // Збірник наукових праць: психологія. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 21
(11 сторінок, дата подачі – 08.11.16 р.).

0.50
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18 Ліщинська О. А., Каузальна модель механізмів впливу деструктивного культу на
особистість/Педагогічний Процес: теорія і Практика, No 1 (52), 2016 (науково-метричні бази РИНЦ і
Копернікус)

19 Ліщинська О. Інтерактивні потреби особистості як чинник автономності або залежності / О. Ліщинська
// Педагогічний процес: теорія і практика. - 2016. - Вип. 3. - С. 47-51. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp 2016 3 10 (науково-метричні бази РИНЦ і Копернікус)

0.20

20 Матейко Н.М. Першопричини адиктивної поведінки особистості з позицій духовної психотерапії
«Збірник наукових праць: психологія». Вип.21. – м. Івано –Франківськ, 2016

21 Матейко Н.М. Психологічна допомога в умовах онкологічного стаціонару//Вісник Прикарпатського
університету. Філософські і психологічні науки. Серія психологія.

22 Міщиха Л.П.Досвід у дискусійному полі позиціювання категорії «творчий потенціал».Психологія
особистості. – Івано-Франківськ,2015. - №1(6). – 62-71

0.40

23 Міщиха Л.П. Творчий профіль особистості.PsychologicalProspectsJournalEditor //Волин. нац. ун-т
ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. –Луцьк, 2016. - №28.

0.330

24 Міщиха Л.П.Psychjlogic-biographical method when investiga ting a gifted person‘s creative potentialThe unity
of science/ - Vienna, 2016. - 51-55.

0.20

25 Семак О.О.«Механізми духовного розвитку як засоби формування продуктивності діяльності
психолога» (13 ст. УДК 159.923) – Збірник наукових праць: Психологія. Вип.21,- Івано-Франківськ,
2016р.

26 Федик О.В.Компоненти психологічної готовності студентів-філологів до професійної діяльності.
Міжрегіональна науково-методична конференція «Актуальні проблеми професійної підготовки
студентів-філологів до роботи в сучасному освітньому просторі». 3-4 листопада 2016 р. м.Івано-
Франківськ, С.78-88

0.60

27 Хрущ О.В. Психологічні основи обдарованості дітей./Scientific Bulletin of Chelm.№1.-Chelm, Polska.,
2016. С.-72-80.

0.330

28 Шкраб‘юк В.С.Подані до друку: Стаття: Шкраб’юк В.С. «Індивідуально-психологічні особливості
віктимної особистості» [Текст] / В. С. Шкраб‘юк //Молодий вчений. (Журнал)

7.7.1. Статей з імпакт-фактором, опублікованих у наукових виданнях — 0 одиниць

No Бібліографічний опис Друк.
арк.

7.8. Тези доповідей на конференціях — 21 одиниць

No Бібліографічний опис Друк.
арк.

1 Гоян І.М.Роль віртуального «Я» в процесі самоактуалізації тінейджерів / Людина віртуальна: нові
горизонти: збірник наукових праць (за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
від 30-31 березня 2016 року) / за заг. ред. д.філос.н. Журби М.А. – Рубіжне: вид-во СНУ ім. В. Даля,
2016. – С.111-114 (у співавт.).

0.20

2 Гоян І.М.Узгодження індивідуальних та суспільних, національних і глобальних цінностей як основа
цивілізаційного діалогу / ТЕЗИ міжнародної конференції «Філософія діалогу й порозуміння в побудові
європейської і світової спільнот», Львів: ВЦ філософського ф-ту ЛНУ ім. Івана Франка, 2016, – С. 66-68

0.120

3 Гоян І.М.Філософсько-психологічні ідеї у творчості В.М. Карпова / ’Дні науки філософського
факультету – 2016’, Міжн. наук. конф. (2016 ; Київ). Міжнародна наукова конференція ’Дні науки
філософського факультету – 2016’, 20-21 квіт. 2016 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.
Є. Конверський [та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр ’Київський університет’, 2016. – Ч. 1. –
С.68-72

0.250

4 Іванцев Л.І. До проблеми застосування особистістю конструктивних стратегій як основ життєтворчого
способу вирішення кризових життєвих ситуацій// «Педагогіка та психологія сьогодні: постулати
минулого і сучасні теорії : Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної
конференції ( 21-22 жовтня 2016 р., м. Одеса) – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2016. -
С.9

0.040

5 Іванцев Л.І., Климпотюк Г.Ю. Емпатійні тенденції особистості та шляхи їх актуалізації в умовах
родинної взаємодії // Особистість, сім’я та суспільство: питання педагогіки та псмхології’ : Збірник
тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції ( м. Львів, 25-26 листопада
2016 року) : - Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016.

6 Іванцев Л.І., Мажак З.М. Криза першокурсника : психологічні особливості та параметри оптимального її
подолання // Наукова дискусія : питання педагогіки та психології : Збірник тез наукових робіт учасників
міжнародної науково-практичної конференції ( Україна м. Київ, 2-3 грудня 2016 року) : - Київ: ГО
«Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016.
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7 Іванцев Л.І. Техніки програмування та здійснення життя як засоби побудови індивідуально-
особистісного життєвого проекту // Психологія та педагогіка: необхідність впливу на розвиток практики
в Україні : Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції ( м.
Львів, 26-27 лютого 2016 року) : - Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. – С.27

0.040

8 Іванцев Л.І. Шляхи та умови формування у майбутніх фахівців навичок творчого самозростання та
власного самотворення //« Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук». Збірник
наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції ( 19-20 лютого 2016 р., м. Одеса)
- Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2016. - С. 32

0.040

9 Іванцев Н.І. До проблеми взаємозв’язку особливостей самоактуалізації й професійної самореалізації
особистості та її ціннісно-смислової сфери // «Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на
розвиток практики в Україні»: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної
конференції (Україна, м. Львів, 26-27 лютого 2016р.). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота»,
2016. – С.29

0.040
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