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Інформація (звіт) про науково-дослідну роботу студентів 

по кафедрі загальної та клінічної психології 

(назва інституту, факультету) 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  

імені Василя Стефаника» 

за 2016 рік 

 

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НДРС. 

1. Кількість студентів денної форми навчання станом на 01 листопада 2016 року    осіб 

2. Кількість студентів, які беруть участь у НДРС 22_осіб (з них – 2 особливо 

обдарованих). 

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

1. Розробка та впровадження навчальних дисциплін з основ наукових досліджень, 

основ технічної творчості 
1. “Психолого-педагогічна експертиза” – 50 год;) 
2. «Перенатальна психологія, психологія материнства» - 50год; 

3. «Психосоматика» - 50 год; 

4. «Неврозологія» – 50 год; 

5. «Патопсихологія» - 50 год; 

6. «Основи психокорекції залежностей» - 36 год; 

7. «Психологія суїциду. Психологічна допомога аутоагресорам» - 50 год; 

8. «Геронтопсихологія»-50год; 

9. «Психологічна допомога в надзвичайних ситуаціях» - 50 год. 

 

2. Кількість проведених наукових студентських конференцій / к-сть студентів, що 

взяли в них участь як доповідачі - 

а)міжнародні________/_________ 

б)всеукраїнські______/________ 

в)університетські________/_________ 

7. Кількість наукових студентських конференцій / к-сть студентів-доповідачів: 

а) міжнародні_____4___/_____6___/переможці_________ 

б) всеукраїнські___3_____/___3_____/переможці _______ 

в) університетські__22_____/______/ переможці __2__(Савчин О., 1-е Барабашова 

А., 2-е місце) 
8. Кількість наукових публікацій за участю студентів  

а) статті (спільні/індивід)_____/___ 

б) тези доповідей на конференціях(спільні/індивід)______/__9___ 

9. Кількість патентів на винаходи, отриманих за участю студентів _-___ 

10. Кількість захищених студентами 

а) бакалаврських робіт __9___ 

б) дипломних робіт___-___9___ 

б) курсових робіт _____22____ 

 
2. Кількість захищених дипломних/магістерських робіт _9_/__ 

 

 

 



Захищені роботи освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” 

 
Прізвище, 

ім‘я, по 

батькові 

студента 

Група Прізвище, ім‘я, по 

батькові 

керівника 

Тема роботи 

Маслова О. І. 

 

ПС-51 доц. Матейко Н.М Характерологічні чинники 

психогенної гіперфагії 

 

Ткачук М.П. ПС-5 (з) доц. Матейко Н.М Дослідження особливостей 

суб’єктивної картини 

життєвого шляху молоді з 

соматичними захворюваннями. 

Чонтуляк М.М. ПС- 5 (з) доц. Матейко Н.М Стійкі функціональні 

порушення психіки внаслідок 

черепно-мозкової травми 

Семанів С. ННІПОДН 2 (з) доц. Матейко Н.М Вплив дисгармонійної сім‘ї на 

функціонування емоційної 

сфери дітей 

Романчук З.  

 

ННІПОДН 2 (з) доц. Матейко Н.М Психологічний супровід осіб з 

епілептиформними розладами 

Григораш Р.Ф. ННІПОДН 2(з) доц. Іванцев Н.І. Особливості впливу 

взаємовідносин у сім‘ї на 

переживання самотності у 

період ранньої юності 

Петльована 

В.П. 

ННІПОДН 2(з) доц. Іванцев Н.І. Особливості формування 

мотивації досягнення успіху як 

чинника само актуалізації 

майбутнього фахівця в процесі 

його професіоналізації 

Музичин І.В. ННІПОДН 2(з) доц. Іванцев Н.І. Вплив соціальних мереж на 

гендерні уявлення підлітків 

Гриш М.Б.  ННІПОДН 2(з) доц. Іванцев Н.І. Вплив акцентуації характеру 

на формування комп’ютерної 

залежності сучасного підлітка 

 

 

Захищені роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» - 9 

 
Прізвище, ім‘я, по 

батькові  студента 

Група Прізвище, імя 

по батькові 

керівника 

Тема роботи 

Ващишак О. ПС-41 доц. Матейко Н.М. Вплив Інтернет-залежності на 

формування ціннісних орієнтацій 

у підлітковому віці 

Царик Ю. ПС-41 доц. Матейко Н.М Вплив психотравмуючою ситуації 

на формування невротичної 

поведінки молоді 

Чаплій В. ПС-42 доц. Матейко Н.М Особливості емоційних станів 

дітей з педагогічною занедбаністю 



Жила А. ПС- 41 доц. Матейко Н.М Особливості емоційних станів та 

поведінки шизоїдних 

особистостей 

Бардашевська С. ПС-41 доц. Гасюк М.Б. Психологічне благополуччя 

чоловіків в період ранньої 

дорослості 

Сечук В. ПС-41 доц. Матейко Н.М Психологічні закономірності 

формування адиктивної поведінки 

особистості 

Красевич А. ПС-41 доц. Кулеша-

Любінець М.М. 

Психологічний супровід дітей з 

онкологічною патологією в 

умовах стаціонарного лікування 

Прийдун А. ПС-41 доц. Кулеша-

Любінець М.М. 

Оптимізація процесу реабілітації 

підлітків з ДЦП методом 

арттерапі 

Ленард Н. ПС-41 доц. Кулеша-

Любінець М.М. 

Особливості самоставлення осіб 

юнацького віку з нав’язливими 

страхами 

 

 

 

3. Залучення студентів до науково-дослідної роботи: 

Форми залучення Кількість Назва студентського 
наукового формування 

Кількість 
залучених 
студентів 

1 2 3  

Наукові гуртки    

Проблемні групи  3 15 

Навчально-наукові центри (комплекси)    

Науково-дослідні лабораторії    

Студентські конструкторські бюро    

Проектно-технологічні бюро    

Юридична клініка    

Дослідні господарства    

Дискусійний клуб    

ін. студ. наук. структури     

 

На кафедрі діють такі проблемні групи: 

- «Психотехнології збереження психоемоційного здоров‘я людини» (керівник доцент Матейко 

Н.М.),  
- «Психотехнології стресостійкості особистості у кризових ситуаціях» (керівник доцент 

Кулеша-Любінець М.М.) 

- «Психорегуляція у спорті» (керівник доцент Федик О.В.) 

 

4. Кількість студентів, що беруть участь у виконанні НДДКР з оплатою праці   ___ осіб 

(згідно договорів підряду) 
5. Кількість госпдоговірних/держбюджетних/грантових тем, до виконання яких 

залучалися студенти __/__/__.  

 Кількість студентів, залучених до виконання наукових 

госпдоговірних/держбюджетних тем __/__/__. 

6. Кількість охоронних документів на винаходи, отриманих студентами у співавторстві - 

__, самостійно - __. 

 



ІІІ. УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У МАСОВИХ ФОРМАХ НДРС  

1. Інформація про проведені на базі ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника», міжнародні, всеукраїнські конференції 

семінари: 
 

Назва конференції, семінару Статус 
конференції, 

семінару 

Кількість 
учасників 

Кількість 
учасників з 

інших 
навчальних 

закладів 

К-ть учасників з-за кордону, 
назви країн 

 

2. Кількість студентів, які брали участь у зарубіжних наукових конференціях (за 

відрядженнями) – __ . 

3. Кількість наукових публікацій студентів (статей, тез доповідей): 

у співавторстві – ___7__; 

самостійно – ____2_ 

(до п.3 подати список опублікованих студентами статей, тез, інших наукових 

публікацій) 

 

Наук. кер. Доцент Матейко Н.М. 

Кирилюк А. Психологічні проблеми осіб з психосоматичними розладами харчової 

поведінки //Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в 

умовах освітнього простору /Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів та молодих вчених. - м. Хмельницький, 2016. – С.14-16 

Пасічняк Н. Психологічні потреби онкохворих дітям окногематологічного 

//Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах 

освітнього простору /Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції 

студентів та молодих вчених. - м. Хмельницький, 2016. -м. Хмельницький, 2016. – С.26-29 

 

Наук. кер. Доцент Іванцев Л.І. 

1. 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. 

2. 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. 
 

Наук. кер. доцент Кулеша-Любінець М.М. 

 

1. Кулеша-Любінець М.М. Психологічне благополуччя підлітків, переселених із зони 

збройного конфлікту / М.М.Кулеша-Любінець, А.П.Барабашова // Актуальні проблеми 

практичної психології : збірник статей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(Глухів, 10-11 листопада 2016 року)  / МОНУ, ГНПУ ім. О.Довженка [та ін.]; відп. ред. 

В.М.Поліщук. – Глухів, 2016. – 162 с. – С.104-108. 

2. Кулеша-Любінець М. Вплив фізичного Я-образу на стресостійкість чоловіків зрілого 

віку з цукровим діабетом / М. Кулеша-Любінець, М. Петрів // Матеріали ХХХІІ 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи 

розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». – Переяслав-



Хмельницький, 2016 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://conferences.neasmo.org.ua/uk/conf/35/cat/11. 

 

Наук. кер. доцент Іванцев Н.І. 

 

1. Іванцев Н.І., Жаровська З.В. Феномен сім’ї у контексті впливу на психологічне 

благополуччя дитини // «Особистість, сім’я та суспільство : питання педагогіки та 

психології»: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної 

конференції  (Україна, м. Львів, 25-26 листопада 2016р.). – Львів: ГО «Львівська 

педагогічна спільнота», 2016.  

2. Іванцев Н.І., Панчишин-Ковбасюк І.В. Захисні механізми в особистісній 

структурі практичного психолога // «Наукова дискусія: питання педагогіки та 

психології»: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної 

конференції  (Україна, м. Київ, 2-3 грудня 2016р.). – Київ: ГО « Київська наукова 

організація педагогіки та психології», 2016.  

3. Іванцев Н.І., Дребіт О.О.  Сучасні фактори впливу на розвиток агресивності у дітей 

молодшого шкільного віку // «Психологія і педагогіка в системі сучасного 

гуманітарного знання ХХІ століття»: Збірник тез наукових робіт учасників 

міжнародної науково-практичної конференції  (Україна, м. Харків, 9-10 грудня 2016р.) 

– Харків : Східноукраїнська організація «Центр психолого-педагогічних досліджень», 

2016. 

 

 

ІV. УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У МІЖНАРОДНИХ ЗАХОДАХ 
1. Участь студентів у міжнародних (за межами України) конкурсах, олімпіадах, 

освітніх проектах (програмах) тощо:  

Назва форми співпраці, країна 

проведення 

Кількість 

залучених 

студентів 

(ПІП студента, 

курс навчання) 

Результат участі (призові місця, 

грамоти, дипломи та інше) 

 

 

 

V. ФОРМИ ЗАОХОЧЕННЯ 

1. Вказати форми заохочення студентів ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника», що займаються науково-дослідною роботою 

Назва форми заохочення Кількість 

студентів (ПІП 

студента, курс 

навчання) 

Назва форми 

заохочення та назва 

країни 

К-сть 

студентів 

(ПІП 

студента, 

курс 

навчання) 

Стипендії  Стажування у  

Президента України  Закордонних ВНЗ 
(Польща/КНР) 

 

 

Верховної Ради України  Закордонних 
організаціях і фірмах 

 

Кабінету Міністрів України  Провідних вітчизняних 
організаціях, 

підприємствах, фірмах 

 

Інших установ та фондів    

http://conferences.neasmo.org.ua/uk/conf/35/cat/11


Іменні стипендії    

За наукові досягнення    

 

 

 

Студенти ІІІ курсу спеціальності «Психологія» філософського факультету у 2016 році 

проходили навчальну професійно-розвивальну практику у лікувально-профілактичних 

закладах, що спрямована на оволодіння ними психологічною технологією клініко-

психологічного дослідження у ЛПЗ Івано-Франківська. За час проходження практики 

студенти виконують індивідуальний план роботи, що містить діагностичну, 

просвітницьку, дослідницько-пошукову роботу. Отримані результати теоретико-

емпіричного дослідження в умовах ЛПЗ можуть бути використані при написанні курсових 

та дипломних робіт.  

 

 

VІ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НДРС 
1. Назвати навчальні та навчально-методичні посібники з НДРС, що були розроблені 

науково-педагогічними працівниками навчального підрозділу у та видані у 2016 році 

 

1. Матейко Н.М. Патопсихологія. Неврозологія. Навч.-метод. комплекс - Івано-

Франківськ: Симфонія форте, 2016. – 160с. 

 

2. 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.  

 

 

 

VIII. ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 
1. Проблеми, що існують в організації НДРС на рівні навчального підрозділу  

2. Пропозиції щодо поліпшення організації НДРС, що мають бути вирішені на рівні 

Міністерства освіти і науки України 

 

Розробити засоби та критерії стимулювання НДРС та їх керівників  

 

 

 

ВІДОМОСТІ 
Прізвище, ім’я, по батькові особи, відповідальної за організацію науково-дослідної 
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Керівник  підрозділу ____________       


