
 

Інформація (звіт) про науково-дослідну роботу студентів 

по кафедрі загальної та клінічної психології 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  

імені Василя Стефаника» 

за 2018 рік 

 

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НДРС. 
1. Кількість студентів денної форми навчання станом на 01 листопада 2018 

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 

2. «Перенатальна психологія, психологія материнства» - 90год; 

3. «Психосоматика» - 60 год; 

5. «Патопсихологія» - 90 год; 

6. «Основи психокорекції залежностей» - 60 год; 

7. «Психологія суїциду. Психологічна допомога аутоагресорам» - 60 год; 

9. «Психологічна допомога в надзвичайних ситуаціях» - 90 год. 

 

1. Кількісні показники НДРС 

1. Кількість наукових студентських гуртків / проблемних груп ___/5_  

1.1. Кількість студентів, що бере участь у їх роботі ___22___ 

1.2. Кількість особливо обдарованих студентів _____6_____ 

2. Кількість студентських конструкторських, економічних, проектних, 

перекладацьких та інших бюро _____ 

3. Кількість студентів, залучених до виконання - 

а) держбюджетної тематики___ б) госпдоговірної тематики__в) ѓрантової 

тематики  

4. Кількість переможців Всеукраїнських студентських олімпіад __-__ 

5. Кількість студентських наукових робіт, поданих на Всеукраїнські 

конкурси __-___ 

5.1.З них стали переможцями (наукових робіт /студентів) ____/____ 

 

 

 

 

2. Кількість проведених наукових студентських конференцій / к-сть 

студентів, що взяли в них участь як доповідачі - 

а)міжнародні________/_________ 

б)всеукраїнські______/________ 

в)університетські_____1___/____24_____ 



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

доповідачів: 

а) міжнародні________/________/переможці_________ 

б) всеукраїнські________/________/переможці _______ 

в) університетські__1_____/___2___/ переможці __2__(Луканюк С.В., 2 

місце, Олійник М.О., 1 місце, друк) 
8. Кількість наукових публікацій за участю студентів  

а) статті (спільні/індивід)_____/___ 

б) тези доповідей на конференціях(спільні/індивід)___5___/_2____ 

9. Кількість патентів на винаходи, отриманих за участю студентів ____ 

10. Кількість захищених студентами 

а) бакалаврських робіт _____ 

б) дипломних робіт______14___ 

в) магістерських робіт ___23_____ 

б) курсових робіт _____73___ 

 

2.3.3. Виконання студентами дослідницьких завдань у різних видах 

виробничих та педагогічних практик. 

 

Студенти ІІІ курсу спеціальності «Психологія» філософського факультету 

у 2018 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.  
 

 

 

 

3. Залучення студентів до науково-дослідної роботи: 

 

Форми залучення 

Кількіс

ть 

Назва студентського 

наукового 

формування 

Кількість 

залучени

х 

студентів 

1    

Наукові гуртки 5  22 

Проблемні групи    

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.) 

- «Ціннісний зміст психологічного благополуччя особистості: 

психотехнології формування» (керівник доцент Іванцев Н.І.) 

- «Інноваційні технології оптимізації творчого потенціалу особистості» 

(керівник доцент Іванцев Л.І.) 

 

 

 

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 – ___6__; 

самостійно – ____3_ 



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

наукових публікацій) 

 

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

1. Олійник М. О. Психологічні детермінанти стресостійкості жінок 

середньої дорослості з ішемічною хворобою серця // Еврика – ХIX. Збірник 

студентських наукових праць. – Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. 

В. Стефаника, 2018. – 232 с. – С.22-23. Режим доступу: 

https://nauka.pnu.edu.ua/wp-

content/uploads/sites/122/2018/07/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%

BA%D0%B0_19.pdf 

2. Дмитраш І. В. Мотивація до волонтерської діяльності студентів-

богословів // Наукове мислення. «Наукова думка сучасності і майбутнього» 

Дніпро, 2018. – с. 90 Режим доступу : 

http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/48-visimnadtsyata-

vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/401-motivatsiya-do-

volonterskoji-diyalnosti-studentiv-bogosloviv 

 

Наук. кер. доцент Матейко Н.М. 

1. Карабин Н.А. «Психологічні особливості перебігу цукрового діабету у 

дітей молодшого шкільного віку»// Міжнародна конференція «Молоді 

вчені 2018 – від теорії до практики» 16 лютого 2018 р., Національна 

металургійна академія України, м. Дніпро 

2. Пасічняк Н.І. Матейко Н.М. Проблема адаптації дітей з розладами 

спектру аутизму до умов освітнього середовища//Український 

психолого-педагогічний науковий збірник, 2018, №14, с. 97-100 

3. Матейко Н.І. Особливості емоційного реагування військовослужбовців 

в зоні АТО// Міжнар. наук-практ. конф. «Стан та перспективи розвитку 

педагогіки та психології в Україні та світі»  м. КИЇВ, 31 СЕРПНЯ-1 

ВЕРЕСНЯ 2018 р. с.106-108 

 
 

Наук. кер. Доцент Іванцев Н.І. 

1. Іванцев Н. І., Рудейчук М. Д.  Умови виховання та соціальне оточення 

як чинники розвитку емпатійних можливостей у дітей молодшого 

шкільного віку//Актуальні питання сучасних психологічних та 

педагогічних наук: Збірник наукових робіт учасників міжнародної 

науково-практичної конференції (16-17 лютого 2018р., м. Одеса). 

Одеса, 2018. Ч.1. – С.54-57 (0,25 др.арк.) 

2. Іванцев Н. І., Моісєєва Н. П. До проблеми подолання студентами кризи 

адаптації до умов навчання у вищих закладах освіти // Психологія та 

педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні : 

Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної 

https://nauka.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/122/2018/07/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_19.pdf
https://nauka.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/122/2018/07/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_19.pdf
https://nauka.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/122/2018/07/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_19.pdf
http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/48-visimnadtsyata-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/401-motivatsiya-do-volonterskoji-diyalnosti-studentiv-bogosloviv
http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/48-visimnadtsyata-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/401-motivatsiya-do-volonterskoji-diyalnosti-studentiv-bogosloviv
http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/48-visimnadtsyata-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/401-motivatsiya-do-volonterskoji-diyalnosti-studentiv-bogosloviv


конференції (23-24 лютого 2018р., м. Львів). Львів, 2018. Ч.1. – С.44-48 

(0,25 др.арк.) 

3. Іванцев Н. І., Рудейчук М. Д. Емпатійні здібності дітей молодшого 

шкільного віку: формувально-експериментальний аспект дослідження 

проблеми // Пріоритетні наукові напрямки педагогіки і психології: від 

теорії до практики :  Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 12-13 жовтня  

2018р.). Харків, 2018. – С.96-100 (0,25 др.арк.) 

 

Наук. кер. доцент Іванцев Л. І.  

 

4. Іванцев Л. І., Костик Х. Т. Психологічний аналіз схильності сучасних 

підлітків до девіантної поведінки//Актуальні питання сучасних 

психологічних та педагогічних наук: Збірник наукових робіт учасників 

міжнародної науково-практичної конференції (16-17 лютого 2018р., м. 

Одеса). Одеса, 2018. Ч.1. – С.51-54 (0,25 др.арк.) 

5. Іванцев Л. І. , Русіник-Черняєва О. І. Дисгармонійні стосунки у сім’ї як 

чинник агресивної поведінки у дітей дошкільного віку // Пріоритетні 

наукові напрямки педагогіки і психології: від теорії до практики :  

Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Харків, Україна, 12-13 жовтня  2018р.). Харків, 2018. – 

С.93-96 (0,25 др.арк.) 

 

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    

Іменні стипендії    

За наукові досягнення    

 

 

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 2018 році 

 

1. Кулеша-Любінець М.М. Зоопсихологія та порівняльна психологія: 

навч.-метод. комплекс / М.М.Кулеша-Любінець. – Івано-Франківськ: 

Симфонія форте, 2018. – 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 роботи студентів: Матейко Н.М. 

Телефон (0342) ________моб. тел. +380991390034 

Звіт заслухано і затверджено на засіданні вченої ради інституту / 

факультету (протокол № _____ від _________________)  

 

 

Керівник  підрозділу ____________       
 


