
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Волинський національний університет імені Лесі 
Українки

Освітня програма 17656 Клінічна психологія

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 053 Психологія

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 44

Повна назва ЗВО Волинський національний університет імені Лесі Українки

Ідентифікаційний код ЗВО 02125102

ПІБ керівника ЗВО Цьось Анатолій Васильович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

vnu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/44

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 17656

Назва ОП Клінічна психологія

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність 053 Психологія

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Кафедра загальної та клінічної психології

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Кафедра іноземних мов природничо-математичних спеціальностей, 
кафедра практичної психології та психодіагностики, кафедра 
педагогічної та вікової психології

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

вул. Потапова, 9 (корпус № 2 (С)), вул. Винниченка, 30 (корпус № 8 (Н)), 
м. Луцьк, Волинська область, Україна

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 374747

ПІБ гаранта ОП Засєкіна Лариса Володимирівна

Посада гаранта ОП Професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

Zasyekina.Larisa@vnu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-973-47-33

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-професійна програма «Клінічна психологія» спрямована на вирішення питання підготовки 
висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців-психологів у галузі клінічної психології і є нормативним 
документом, який регламентує нормативні, компетентнісні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні 
вимоги до підготовки магістрів у галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю  053 Психологія. 
Основний фокус уваги ОП зосереджений на формуванні та розвитку у здобувачів освіти професійних 
компетентностей для здійснення дослідницької та практичної діяльності, здобутті знань та вмінь 
психодіагностичної, консультаційної, психокорекційної роботи, набутті досвіду розробки та впровадження 
просвітницьких проєктів задля підтримки та збереження психічного здоров’я населення в надзвичайно складних 
умовах викликів українського сьогодення.
У 2021 році ОП була погоджена вченою радою факультету психології та соціології, схвалена науково-методичною 
комісією факультету психології та соціології та затверджена Вченою радою Волинського національного університету 
імені Лесі Українки (№7 від 29.06.2021 року). 
Гарантом ОП є Засєкіна Лариса Володимирівна, доктор психологічних наук, професор кафедри загальної та 
клінічної психології, голова спеціалізованої вченої ради Д 32.051.05 (наказ Міністерства освіти і науки України № 
530 від 06.06.2022 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового 
ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології 
(https://ra.vnu.edu.ua/spetsializovani-vcheni-rady/spetsializovana-vchena-rada-d-32-051-05/), член редколегії журналу 
«East European Journal оf Psycholinguistics», що індексується у Scopus, директор Українського центру психотравми.
Підготовку здобувачів освіти здійснює випускова кафедра загальної та клінічної психології, викладачі якої брали 
активну участь у розробці ОП, а також постійно організовують та беруть участь у її обговореннях зі здобувачами 
освіти та стейкхолдерами. Порядок розробки, експертиза, затвердження та внесення змін в освітню програму 
регулюється Порядком формування освітніх програм і навчальних планів підготовки фахівців за першим 
(бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями денної та заочної форм навчання у Волинському національному 
університеті імені Лесі Українки, затвердженим Вченою радою ЗВО (№2 від 26.02.2021 року та № 4 від 25.03.2021 
року) та Положенням про розроблення, моніторинг, перегляд та закриття ОП у Волинському національному 
університеті імені Лесі Українки (№15 від 24.12.2020 року). 
Науково-педагогічна та громадська активність викладачів ОП, що відображається в оновленні та вдосконаленні 
освітніх компонентів, стажуванні та підвищенні кваліфікації (кафедра психодіагностики та клінічної психології 
факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ; кафедра психології 
Університету «КРОК», м. Київ; кафедра психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського 
національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, м. Тернопіль та інші), участі у міжнародних 
грантових проєктах та держбюджетній темі (0122U000945 «Моральна травма та моральне зцілення учасників 
бойових дій: нейропсихологічні кореляти та психотерапевтичні інтервенції), діяльності Українського центру 
психотравми (https://upc.vnu.edu.ua/) та простору «Плюс плюс ++» в рамках проєкту «Veteran Hub» 
(https://veteranhub.com.ua/  https://lutsk.rayon.in.ua/news/541232-u-lutsku-vidkrili-prostir-dlya-zakhisnikiv-ta-ikhnikh-
simey https://www.youtube.com/watch?v=wI1katn0n4g&t=15s), які функціонують на базі Волинського національного 
університету імені Лесі Українки; розширення баз проведення практик, залучення до читання лекцій міжнародних 
фахівців-практиків (https://tinyurl.com/yc377csd), студентоцентроване, командно-орієнтоване навчання та 
врахування сучасних європейських психологічних напрацювань у підготовці магістрів – клінічних психологів 
забезпечують формування у здобувачів освіти високого рівня загальних та фахових компетентностей, сприяють 
практичній реалізації здобувачами освіти предметних компетентностей, що у подальшому сприятиме їх успішній 
самореалізації в професійній діяльності.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2022 - 2023 13 13 0

2 курс 2021 - 2022 19 18 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми
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початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 1084 Практична психологія
1662 Психологія

другий (магістерський) рівень 2473 Психологія
17656 Клінічна психологія
34236 Практична психологія (психологічне консультування та 
психотерапія)

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

37567 Психологія
48520 Психологія особистості: генеза, здоров'я, безпека

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 99601 21133

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

99601 21133

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 2040 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП клінічна 21.pdf 6APP7EZQzYCJP1qztTO/MH2ERuUOVvlV4Oz6c5Xqn8
M=

Навчальний план за ОП НП_Клінічна _21 (1).pdf 4xsB6yVF//XLwYWNnBDyU1YRHvTGfhaL+knURBsLba
Y=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рец. Дудар.pdf PUNAbL5ylch/1JY3VMMiK1HEb7FAYjVYXrnXvAfs3jU=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рец. Юрко.pdf Iqz0zVXNVL+/YRQuSPT2EUChh/9nlxm+dSlhlaCHETg
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Пастрик.pdf yK1P8I3RV+GSc6j/L9pNWkEIFY3HWPbvlLzOTyh5C3M
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Метою ОП є підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних психологів, які володіють відповідними 
компетенціями-знаннями інноваційного характеру в психології, уміннями їх практичного застосування в клініці, 
розумінням проблем психологічного розвитку особистості та функціонування соціально-психологічних явищ і 
процесів, знаннями та вміннями просвітницької, психодіагностичної, консультативної та психокорекційної роботи, 
досвідом розробки новітніх технологій психологічної допомоги населенню, а також виконання наукових досліджень, 
що втілюються у підготовку та захист кваліфікаційної роботи. Унікальність ОП полягає в тому, що зміст ОП 
відповідає Британській моделі підготовки клінічних психологів і передбачає: 1) збалансований розвиток науково-
дослідницьких та практично-орієнтованих компетентностей. Відповідно освітні компоненти циклу професійної 
підготовки охоплюють міжнародні стандарти етики здійснення наукових клінічних і соціально-поведінкових 
досліджень, а також провідні науково-доказові методи клінічно-психологічної роботи з емоційним дистресом; 2) 
біо-психо-соціальний vs клінічний підхід до розуміння психічного здоров’я, відповідно концептуалізацію клінічного 
випадку із зазначенням проблем та цілей психологічної допомоги на противагу лише визначенню діагнозу й 
симптомів; 3) єдність просвітницької та діагностично-консультативної діяльності та важливість превентивної роботи 
у клінічній практиці, що відображається у назві і змісті практик ОП.
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Цілі ОП «Клінічна психологія» відповідають Стратегії розвитку ВНУ імені Лесі Українки на 2020 - 2024 рр. 
(https://tinyurl.com/34w2b9tn) та Програмі реалізації стратегії розвитку ВНУ імені Лесі Українки на 2020-2024 рр. 
(https://tinyurl.com/yuy6j68j): адаптація освітніх програм та навчальних планів до актуальних потреб регіону, 
оскільки стратегічною метою регіонального розвитку є розвиток людського капіталу та підвищення якості життя 
населення, що включає покращення стану здоров’я населення шляхом підвищення доступності та ефективності 
обслуговування; зміцнення громадської безпеки; підвищення професійної компетенції наукових та студентських 
кадрів; стимулювання співробітництва між закладами вищої освіти, науково-дослідними установами і 
підприємствами регіону. Професорсько-викладацький склад ОП має  наукові школи, забезпечує реалізацію 
фундаментальних та прикладних наукових проєктів, а також координує міжнародні проєкти, що виконуються в 
межах програми Еразмус+, програми імені Фулбрайта, Американською та Британською Радами, Департаментом 
США, МЗС Великої Британії. Тематика кваліфікаційних робіт відповідає проблемам світової психології та 
актуальним запитам українського суспільства; здійснення активного впливу на майбутнє регіону і держави шляхом 
підготовки висококваліфікованого кадрового потенціалу. ОП «Клінічна психологія» базується на принципах 
студентоцентризму академічної доброчесності, академічної свободи, інтегрованості в міжнародний освітньо-
науковий простір.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Для вдосконалення ОП у червні 2022 р. було проведено обговорення у формі низки воркшопів 
(https://tinyurl.com/4w7arwxx) зі здобувачами та викладацьким складом ОП та визначено сильні й слабкі позиції 
ОП, а також враховано побажання здобувачів щодо вдосконалення ОП. Майже усі здобувачі наголосили на 
необхідності уведення дисципліни, пов’язаної із психічною травмою та науково-доказовими методами лікування 
посттравматичного стресового розладу, враховуючи актуальну ситуацію в Україні. В результаті цього обговорення 
була уведена вибіркова дисципліна «Психотравма та травмо-фокусовані інтервенції» замість дисципліни «Вступ до 
символдрами: теорія та практика». Магістрантка Майструк В. запропонувала розширити спектр сучасних 
психологічних інтервенцій, зокрема увести ті, які мають високу доказову базу при емоційному дистресі. Як наслідок 
у силабуси ОК «Когнітивно-поведінкова терапія: теорія і практика» (модуль 3) уведено міжнародний протокол КПТ-
втручань при депресії та тривожних розладах.

- роботодавці

У червні 2021 р. під час обговорення проєкту ОП із роботодавцями (https://tinyurl.com/4zndnjd6) лікар-невролог КП 
«Волинська обласна клінічна лікарня» В. Салітра зазначив, що основний пакет послуг з медичної допомоги 
розповсюджується на пацієнтів з діагнозом інфаркт та інсульт, які потребують включення у пакет медичних послуг 
допомоги клінічних психологів. Подібну думку висловила психолог перинатального центру Т. Удалова, зазначивши, 
що клінічні психологи повинні володіти компетенціями, пов’язаними з роботою у медичних закладах. У 
навчальному плані це відображено шляхом уведення ОК «Психологічна підтримка у медичних закладах». 
Практичний психолог Волинської психіатричної лікарні вказала на необхідність формування компетентностей з 
дитячої клінічної психології, оскільки бракує фахівців у цій сфері; відповідно у навчальному плані передбачено 
вивчення ОК «Проблеми дитячої клінічної психології» як вибіркової дисципліни. 12.09.2022 р. відбулось 
обговорення змісту і завдань просвітницької практики у зв’язку з воєнним станом в Україні зі стейкхолдерами, 
зокрема начальником департаменту молоді та спорту Луцької міської ради В. Захожим, начальником відділу 
молодіжної політики З. Дацик, військовим капеланом О. Вронським (https://tinyurl.com/3m45ucyc). Внаслідок 
обговорення досягнено домовленостей проводити просвітницькі заходи в місті та громаді з розвитку резильєнтності 
молоді, інклюзії внутрішньо-переміщених осіб у місцеву спільноту.

- академічна спільнота

У червні 2021 р., під час обговорення проєкту ОП із роботодавцями, доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України Г. Пріб зазначив про 
необхідність уведення обов’язкової дисципліни з етики клінічних досліджень, а також як психіатр і нарколог 
порекомендував уведення вибіркової дисципліни з адиктивної поведінки. Також, на його думку,  важливим є 
уведення на рівні окремої дисципліни чи окремого модулю компоненту з діагностики психічних розладів. Внаслідок 
цього у навчальному плані відображено освітню компоненту «Етика соціальних, поведінкових та клінічних 
досліджень», а також дисципліну з вибіркового циклу «Психологія залежної поведінки». М. Бойко, доктор наук з 
клінічної антропології (Єльська медична школа, США) запропонувала змінити назву освітнього компонента з 
«Етика та нейроетика клінічних досліджень» на «Етика соціальних, поведінкових та клінічних досліджень», що 
дало змогу розширити напрями дослідницької діяльності магістрів в разі їхнього бажання продовжувати навчання в 
аспірантурі. Водночас вчена зазначила про важливість нейроетики сучасних досліджень і запропонувала зберегти 
цю складову на рівні окремого модулю освітньої компоненти, що знайшло відображення у навчальному плані та 
силабусі дисципліни.

- інші стейкхолдери

До громадського обговорення ОП та навчального плану були долучені представники громадських організацій 
«Військові капелани Волині», «Інсулін», «Справа Кольпінга в Україні», «Центр психології та психотерапії» 
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Волинського обласного центру зайнятості, Луцького навчально-реабілітаційного центру. Наприклад, голова ГО 
«Інсулін» А. Мудрик запропонувала посилити практичну складову, зокрема надання ефективної психологічної 
допомоги пацієнтам з різними медичними діагнозами, серед яких важливий діабет І та ІІ типу. Також А. Мудрик 
зазначила, що значна кількість пацієнтів з медичними діагнозами знаходиться на пожиттєвій дієті і потребує 
здорових стосунків з харчуванням. Тому необхідно, окрім психологічної допомоги особам з медичними діагнозами, 
також запропонувати дисципліну з розладів харчової поведінки. У навчальному плані відображено відповідні дві 
дисципліни як вибіркові. О. Вронський, військовий капелан, зазначив про необхідність травмо-фокусованих 
психологічних інтервенцій, а також акцентував на духовній терапії для зцілення від психічних травм.  Це 
відображено у вибірковому курсі «Духовні практики у клінічній психології».

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Концепція розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 р. визначає ключові проблеми, які 
потребують нагального розв’язання: низький рівень кадрового забезпечення психологами, недостатність системи 
формування та підтримки професійних компетентностей у фахівців в сфері психічного здоров’я. Відповідно 
важливим шляхом вирішення проблем є приведення освіти фахівців у сфері охорони психічного здоров’я у 
відповідність із сучасними світовими стандартами. Національна концепція психічного здоров’я та психосоціальної 
підтримки, яка оприлюднена 06.06.2022 р. у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії і передбачає надання 
психологічної допомоги різним верствам населення, при цьому необхідною є термінова розбудова системи 
регіональних мереж забезпечення психологічної допомоги та підтримки. Таким чином, цілі та програмні результати 
ОП відповідають основним цілям Концепції: відповідно до ПРН 5 – розробляти й впроваджувати програми 
психологічних інтервенцій; ПРН 6 – розробляти просвітницькі матеріали; ПРН 9 – вирішувати етичні дилеми з 
опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності; ПРН 13 – вміти професійно застосовувати 
на практиці знання з медико-психологічних дисциплін. 
Мета та завдання ПРН 14 – розуміти важливість збереження здоров’я (власного й навколишніх) та за потреби 
визначати зміст запиту до супервізії – є прямою відповіддю на основну траєкторію розвитку спеціальності в 
поточній ситуації українського суспільства.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

За статистикою Міністерства оборони України у 2016 р. з розрахунку на кількість населення на Донбасі найчастіше 
гинули вихідці з Волинської області, що посилювало травму втрати і горювання їхніх близьких. Також з початку 
війни на Сході України з 2014 року у Волинській області було близько 3000 внутрішньо переміщених осіб, які також 
потребували психологічної допомоги. Ці цифри в рази збільшилися з початком повномасштабного вторгнення Росії 
в Україну. Сьогодні Волинський регіон налічує найбільшу кількість внутрішньо переміщених осіб – 54390 осіб. 
Водночас, з 2019 р. емоційний дистрес посилювався через поширення Covid-19. У відповідь на виклики регіону при 
ВНУ імені Лесі Українки було відкрито Український центр психотравми, який очолила гарант ОП Засєкіна Л. В. 
Український центр психотравми став виконавцем значної кількості міжнародних, державних і регіональних 
програм з надання психосоціальної підтримки ветеранам та їхнім сім’ям, активним учасникам бойових дій, 
внутрішньо переміщеним особам. Створено перші україномовні онлайн-ресурси надання психологічної 
самодопомоги. Розширення впливу Центру на світові практики роботи з колективною й індивідуальною травмою, з 
одного боку, зумовило необхідність, а з іншого – постало теоретико-прикладною платформою для підготовки 
висококваліфікованих спеціалістів – клінічних психологів у відповідності до світових стандартів та міжнародних 
протоколів.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Гарант програми є випускником британського університету Англія Раскін, Кембридж, магістерська програма 
«Основи клінічної психології», яка є однією з найбільш рейтингових у Великій Британії. Зміст ОП було 
сконструйовано відповідно до Британської програми, водночас з урахуванням Стандарту вищої освіти України 
другого (магістерського) освітнього рівня № 564 від 24.04.2019. Відповідно до ОП уведено освітні компоненти 
«Дослідницькі методи в сфері психічного здоров’я», «Етика соціальних, поведінкових і клінічних досліджень», які є 
стрижневими у Британській моделі підготовки клінічних психологів і одночасно узгоджуються з нашим державним 
стандартом у розділі його цілей «…підготовка фахівців здатних проводити наукові і проєктні дослідження», а також 
ЗК 2 «здатність проводити дослідження на відповідному рівні», ЗК 6 «…діяти відповідно до етичних міркувань». 
Враховуючи когнітивно-поведінкову терапію як таку, що має найбільшу доказову базу і використовується у системах 
охорони здоров’я Великої Британії та США, в ОП запропоновано освітню компоненту «Когнітивно-поведінкова 
терапія: теорія і практика», що також суголосно Стандарту у розділі СК 4 «здатність здійснювати практичну 
діяльність з використанням науково-верифікованих методів і технік». До ОП уведено просвітницьку практику, що 
також зіставляється зі Стандартом спеціальності у  СК 5 «здатність планувати та реалізовувати просвітницьку 
діяльність для різних категорій населення».

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Зміст ОП повною мірою відповідає Стандарту за спеціальністю 053 Психологія. Зокрема освітні компоненти 
«Дослідницькі методи в сфері психічного здоров’я», «Етика соціальних, поведінкових і клінічних досліджень» є 
суголосними ПР 1, ПР 2 та ПРН 3, ПРН 6, ПРН 9, ПРН 10, ПРН 11, ПРН 12, а саме формування умінь та здатностей 
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здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних джерел із використанням сучасних 
інформаційно- комунікаційних технологій; уміти організовувати та проводити психологічне дослідження із 
застосуванням валідних та надійних методів; узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні висновки; 
доступно і аргументовано представляти результати досліджень у писемній та усній формах, брати участь у фахових 
дискусіях; вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності; 
узагальнювати результати власних наукових досліджень у формі наукових звітів різних форм (тез, статей, доповідей, 
презентацій); оцінювати здобутки та визначати й аргументувати перспективи власної наукової роботи; здійснювати 
аналітичний пошук відповідної до сформульованої проблеми, наукової інформації та оцінювати її за критеріями 
адекватності.
Мета та завдання ПР 4 – здійснювати психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій; ПР 5 – 
розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерапія, консультування тощо), впроваджувати їх в 
індивідуальну та групову роботу, оцінювати їх якість – забезпечується  освітніми компонентами «Когнітивно-
поведінкова терапія: теорія і практика», «Основи клінічної психології: сучасні напрями та перспективи», 
«Діагностика психічних розладів». 
Мета та завдання ПР13 – здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до 
конкретних ситуацій професійної діяльності – забезпечується усіма видами практик за ОП, зокрема діагностично-
консультаційною, просвітницькою, переддипломною.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт вищої освіти України із галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 053 Психологія 
другого (магістерського) рівня затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 
24.04.2019 р. № 564.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

90

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

24

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОП «Клінічна психологія» відповідає предметній області спеціальності 053 Психологія та передбачає 
формування у здобувачів ЗК та СК, необхідних для успішного здійснення професійної діяльності відповідно до 
сучасних вимог ринку праці. Освітні компоненти, включені в ОП, складають логічно структуровану взаємопов’язану 
систему, що дає змогу досягти визначеної мети та програмних результатів навчання.
Співвідношення обсягів ОК програми збалансоване: цикл загальної підготовки становить 18 кредитів ЄКТС (20%), 
цикл професійної підготовки – 48 кредитів ЄКТС (53%), цикл вибіркових дисциплін – 24 кредити ЄКТС (27%).
ОК 3 «Психологія здоров’я та ортобіозу особистості», ОК 4 «Психологія особистісної події» та ОК 5 «Психологія 
безпеки особистості» циклу загальної підготовки сприяють поглибленню здобувачами знань зі спеціальності, 
ознайомленню з актуальними проблемами психологічної науки. ОК 2 «Наукова комунікація іноземною мовою» 
зорієнтована на формування у здобувачів освіти мовної компетентності на рівні, необхідному для ефективного 
спілкування в академічному та професійному середовищі, ознайомлення з науковими працями, опублікованими 
іноземною мовою. ОК 1 «Управління проєктами» спрямований на засвоєння знань і навичок застосування 
проєктного підходу у науковій та професійній діяльності. 
Цикл професійної підготовки передбачає формування та розвиток професійних компетентностей із клінічної 
психології і містить такі освітні компоненти: «Дослідницькі методи в сфері психічного здоров’я», «Когнітивно-
поведінкова терапія: теорія і практика», «Основи клінічної психології: сучасні напрями та перспективи», «Психічне 
здоров’я та емоційний дистрес», «Концептуалізація випадку у психологічній практиці», «Діагностика психічних 
розладів», «Етика соціальних, поведінкових та клінічних досліджень». Укладений у ОП перелік практик (ОК 13-15) 
забезпечує практичну підготовку здобувачів відповідно до змісту предметної області та мети освітнього процесу. ОК 
17 дає змогу узагальнити отримані знання з метою успішного складання атестаційного екзамену. Професійну 
підготовку здобувачів зазначеної спеціальності підсилює цикл вибіркових навчальних дисциплін. Усі дисципліни 
забезпечують відповідність змісту ОП викликам, які постають перед клінічною психологією в умовах 
повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Дисципліни загальної підготовки забезпечують ЗО необхідними 
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компетентностями для управління проблемами з психологічної безпеки особистості, інтеграції травматичної події в 
автобіографічний досвід, зміцнення психічного здоров’я в умовах військового конфлікту. Англомовні 
компетентності дають змогу студентам бути готовими до участі у міжнародних грантових і проєктних програмах, які 
реалізовуються НПП з групи забезпечення ОП. ОК з циклу професійної підготовки забезпечують ознайомлення 
студентів з провідними технологіями, спрямованими на ефективну й етичну дослідницьку й практичну діяльність 
для зміцнення психічного здоров’я цивільного й військового населення.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Право на формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачем реалізується відповідно до п. 15 ст. 62 Закону 
України «Про вищу освіту», а також таких нормативних документів ВНУ імені Лесі Українки: Положення про 
організацію навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях 
(https://tinyurl.com/25skrpku); Положення про індивідуальний навчальний план студента 
(https://tinyurl.com/2p8jrk46); Положення про порядок формування індивідуальної траєкторії навчання студентів 
(https://tinyurl.com/ncxaw6jd); Положення про визнання результатів навчання, отриманих у формальній, 
неформальній та/або інформальній освіті (https://tinyurl.com/2ta6pcs6); Положення про порядок реалізації права на 
академічну мобільність учасників освітнього процесу (https://tinyurl.com/2j3tx2nu).
У рамках ОП реалізація права на формування ІОТ можлива шляхом вибору 6 дисциплін (24 кредити, тобто 27 % 
обсягу ОП), тематики кваліфікаційної роботи та наукового керівника, місця проходження практики, навчання за 
індивідуальним планом, вибору участі у проєктній діяльності (наукові, освітні, соціальні проєкти), визнання 
результатів навчання, отриманих у інших ЗВО, академічної відпустки.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Право на вибір навчальних дисциплін регламентується Положенням про організацію навчального процесу на 
першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки; Положенням про 
індивідуальний навчальний план студента; Положенням про порядок формування індивідуальної траєкторії 
навчання студентів ВНУ імені Лесі Українки.
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» ОП містить не менше 25% вибіркових дисциплін, що дає 
можливість здобувачам формувати власну освітню траєкторію. Процедура реалізації права здобувачів на вибір 
навчальних дисциплін за ОП 2021 р. регламентується Положенням про порядок формування індивідуальної 
траєкторії навчання студентів ВНУ імені Лесі Українки (https://tinyurl.com/bdbncdcm). Відповідно до цього 
Положення інформування здобувачів ВО щодо вибіркових дисциплін та їх змісту відбувається через Каталог ОП та 
вибіркових дисциплін (https://vnu.edu.ua/uk/all-educations) до 1 липня поточного навчального року, а реалізує 
можливість вибору кожний здобувач у системі ПС-Журнал успішності-Web, яка синхронізована з Каталогом. 
Здобувачі освіти реалізовують своє право вибору навчальних дисциплін на початку весняного семестру, зазвичай у 
квітні–травні, який передує навчальному року, в якому передбачене їх вивчення. Для студентів, які навчаються за 
ОП, де вільний вибір заплановано у першому навчальному році, вибір організовується упродовж перших двох 
тижнів навчання. Викладання вибіркових дисциплін можуть здійснювати всі кафедри університету за умови 
наявності відповідного кадрового, наукового, навчально-методичного й інформаційного забезпечення. За зміст і 
реалізацію вибіркової навчальної дисципліни в освітньому процесі відповідальний завідувач кафедри, за якою 
закріплено викладання відповідної навчальної дисципліни. Здобувач обирає дисципліни в обсязі, що зазначений у 
навчальному плані, для варіативного складника для конкретного семестру. При цьому здобувач має право обирати 
навчальні дисципліни, що запропоновані для інших ОП. Вибіркові навчальні дисципліни можна вивчати і в 
університеті, де навчається студент, і в інших закладах ВО (зокрема, закордонних), відповідно до реалізації права на 
академічну мобільність здобувачів вищої освіти.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

ОП передбачає проходження здобувачами діагностично-консультаційної (7 кредитів), просвітницької (5 кредитів) та 
переддипломної науково-дослідної (3 кредити) практик загальним обсягом 15 кредитів ЄКТС. Запропоновані види 
практик (ОК13-ОК15) логічно пов’язані з іншими освітніми компонентами та забезпечують формування загальних 
(ЗК 1-4, 6-9) і фахових компетентностей (ФК 1-5, 7-11).
Розвиток необхідних для професійної діяльності навичок здійснюється під час практичних і лабораторних занять. 
Додатковими можливостями практичної підготовки є участь у міжнародній проєктно-грантовій діяльності, 
державних науково-дослідних розробках, конференціях, семінарах, воркшопах, які проводить кафедра загальної та 
клінічної психології. Ознайомитись із найактуальнішими в умовах сьогодення практичними аспектами роботи 
клінічного психолога (зокрема, щодо психологічної підтримки населення в умовах військових дій) магістранти мали 
змогу, долучившись до програми психологічної підтримки населення, яка була організована викладачами й 
аспірантами кафедри з 02.03.2022 року (https://tinyurl.com/3ajn9emt; https://tinyurl.com/56dhsmvz). Окрім цього, 
здобувачі мають можливість долучитись до діяльності обласного ветеранського хабу, Українського центру 
психотравми, які засновані викладачами кафедри внаслідок реалізації міжнародних проєктів 
(https://tinyurl.com/3d6x2d3f ; https://upc.vnu.edu.ua), психологічної служби ВНУ імені Лесі Українки.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Соціальні навички є особливо важливими для професії психолога, що пояснюється їх включенням у професійний 
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контекст його роботи та тісним взаємозв’язком з такими необхідними здобувачу особистісними якостями, як 
відповідальність, креативність, системність, здатність до критичного та аналітичного мислення, вміння 
представляти результати власних наукових досліджень, тактовність, вміння працювати в команді, навчатися 
протягом усього життя. ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти soft skills упродовж навчання, 
особливо під час проходження практик, виконання індивідуальних завдань, роботи в проблемних групах і вивченні 
таких дисциплін, як «Управління проєктами», «Наукова комунікація іноземною мовою», «Когнітивно-поведінкова 
терапія: теорія і практика», «Етика соціальних, поведінкових та клінічних досліджень» та ін. Здобувачі долучаються 
до роботи студентського самоврядування, наукового товариства аспірантів і студентів факультету психології, 
розвиваючи навички лідерства, роботи у команді та з різними соціальними групами.
Формуванню соціальних навичок сприяє участь здобувачів вищої освіти у конференціях, майстер-класах, науково-
дослідній роботі, наукових пікніках, ЯрФесті (https://tinyurl.com/4epn79f6) тощо. Набуттю soft skills сприяють такі 
методи навчання, як методи командно-орієнтованого навчання, проблемних лекцій, частково-пошуковий метод, 
пояснювально-ілюстративний метод.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Вимоги щодо співвіднесення обсягу окремих ОК освітньої програми із фактичним навантаженням здобувачів вищої 
освіти (включно із самостійною роботою) регламентовано університетським Положенням про організацію 
навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях 
(https://tinyurl.com/3j9hyadr).
Навчальний план розрахований на 1 рік 4 місяці (90 кредитів, 2700 год.) та містить три цикли ОК: загальної 
підготовки – 18 кредитів (20 %), професійної – 48 кредитів (53 %), вибіркових дисциплін – 24 кредити (27 %). 
Аудиторне навантаження складає 742 год, з них 378 (51 %) відведено на проведення практичних та лабораторних 
занять, що зумовлено врахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності здобувачів. В ОП на самостійну 
роботу передбачено 1764 години, завдання для самостійного опрацювання відображено у силабусах.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Згідно з Законом України «Про освіту», Розпорядженням КМУ від 19.09.2018 р. № 660-р «Про схвалення Концепції 
підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти» в університеті розроблено Положення про підготовку 
здобувачів освіти у ВНУ імені Лесі Українки з використанням елементів дуальної форми здобуття освіти 
(https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza ). Здобувач укладає тристоронній договір з університетом та 
підприємством (організацією) щодо навчання із використанням елементів дуальної форми навчання та має 
виконувати свої зобов’язання в рамках договору. Університет забезпечує неперервну комунікацію між усіма 
сторонами для усунення можливих недоліків в організації навчання та вирішення поточних проблем, що можуть 
виникати (відповідність теоретичної та практичної частин програми, якість навчання на виробництві).
Навчання з елементами дуальної освіти здійснюється на ОП Майструк В. (https://tinyurl.com/2p93au83) на основі 
тристороннього договору (магістрантка працює у складі мобільної бригади, надаючи послуги з консультування, 
кризового й екстреного втручання, соціальної профілактики особам, які стали жертвами насилля, а також 
постраждалим унаслідок війни внутрішньо переміщеним особам (БО «Батерфлай»)).

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

https://tinyurl.com/34s4n36m

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Особливості вступу на ОП «Клінічна психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти визначаються 
Правилами прийому до Волинського національного університету імені Лесі Українки в 2022 році, які відповідають 
Умовам прийому для здобуття вищої освіти 2022 року МОН України. 
Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальностями 
галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки конкурсний відбір здійснюється за результатами магістерського тесту 
навчальної компетентності, фахового іспиту, індивідуальної усної співбесіди або розгляду мотиваційних листів в 
передбачених Порядком та Правилами прийому випадках.
Програма фахового вступного випробування для вступників на основі освітніх ступенів «Бакалавр», «Магістр» та 
ОКР «Спеціаліст» для здобуття ступеня «Магістр» зі спеціальності 053 Психологія (ОП «Клінічна психологія») 
обговорюється та затверджується групою забезпечення освітньої програми.
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Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Визнання результатів навчання, які були отримані в інших ЗВО, здійснюється з використанням ЕСТS та регулюється 
Положенням про визнання результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній 
освіті у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (https://tinyurl.com/yxj24ncm ), Положенням 
про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Волинського національного 
університету імені Лесі Українки (https://tinyurl.com/bdzfh676 ).
Пп. 4.5 та 4.6 Положення свідчать, що університет визнає без додаткової атестації кредити та оцінки (бали), 
отримані під час навчання з дисциплін, які студент освоїв у ЗВО-партнері в рамках програми академічної 
мобільності, а перезарахування дисциплін відбувається, якщо їхній зміст та/або результати, отримані компетенції та 
обсяг співпадають з освітнім компонентом університету не менше ніж на 60%. Ця процедура здійснюється на 
підставі порівняння навчальних планів та академічної довідки. Інформацію про академічну мобільність та визнання 
її результатів здобувачі освіти можуть отримати на сайті університету (https://vnu.edu.ua/uk ), сайті відділу 
міжнародних зв’язків (https://inter-dep.vnu.edu.ua/ ) та в деканаті факультету психології, де вона знаходиться у 
відкритому доступі.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Згідно із заявою та академічною довідкою магістрантки Кихтюк А. на ОП здійснено визнання результатів навчання, 
отриманих у Державний школі вищої професійної освіти імені Папи Івана Павла ІІ (Польща), а саме у 1 семестрі 
визнано результати навчання студентки за ОК «Управління проєктами» (3 кредити), у 2 семестрі за ОК «Наукова 
комунікація іноземною мовою» (3 кредити).

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Визнання результатів навчання, які були отримані у неформальній освіті, регулюється Положенням про визнання 
результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті у Волинському 
національному університеті імені Лесі Українки (https://tinyurl.com/yxj24ncm). У межах навчального року 
університет може визнати результати навчання, набуті в неформальній та/або інформальній освіті, в обсязі не 
більше як 10% загального обсягу кредитів. Валідація здійснюється добровільно, за умови подання студентом заяви 
та відповідних документів (сертифікати, свідоцтва, посилання тощо), які визначають тематику, обсяги та перелік 
результатів навчання, набутих під час неформального навчання, а також результати контролю. Визнання 
результатів навчання здійснюється на засіданні предметної комісії факультету з рішенням про повне чи часткове 
визнання або невизнання результатів за умови обов’язкової присутності здобувача. У разі негативного висновку 
здобувач має право звернутися з апеляцією до проректора з навчальної роботи та рекрутації, відповідно до рішення 
якого створюється апеляційна комісія. Інформація про можливість визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній та/або інформальній освіті, міститься у силабусах дисциплін.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

На ОП «Клінічна психологія» є практика застосування правил визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній та/або інформальній освіті.  Вікторія Майструк отримала  по 5 балів за перемогу у І етапі 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, які були зараховані їй з ОК «Етика соціальних, поведінкових 
та клінічних досліджень». Наталя Коструба та Оксана Фіщук отримали по 5 балів до загального балу з дисципліни 
«Когнітивно-поведінкова терапія» після завершення сертифікованого навчання з курсу «Базові техніки КПТ для 
консультування та коучингу» (170 год.) із представленням результатів тесту з понад 60% правильних відповідей.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Форми та методи навчання і викладання на ОП регламентуються Положенням про організацію освітнього процесу 
на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях (https://tinyurl.com/24njyv3w).
Навчальний процес ґрунтується на принципі організації сумісної діяльності викладачів та здобувачів освіти, яка 
передбачає наявність загальних цілей та мотивації. До основних форм навчання належать аудиторні заняття (лекції, 
практичні, лабораторні), індивідуальна та самостійна робота, практика, консультації, контрольні заходи, 
кваліфікаційна робота. Для досягнення ПРН за ОП викладачі поєднують різні методи навчання. Під час проведення 
лекційних занять переважно застосовуються словесні методи. На практичних заняттях використовуються пошуково-
дослідницькі, проблемно-орієнтовані та інтерактивні методи (мозковий штурм, кейс-методи, дискусії тощо). 
Важливе місце серед методів посідає активне колаборативне навчання у вигляді командно-орієнтованого навчання 
(team-based learning), з якого акредитована гарант програми (DOI:10.29038/eejpl.2020.7.1.ber; DOI :10.4018/978-1-
7998-7856-8.ch008). Елементи цього методу використовуються при читанні дисципліни «Когнітивно-поведінкова 
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терапія: теорія і практика», зокрема передаудиторна підготовка, тестування з допомогою Kahoot, командні 
проблемно-орієнтовані завдання, міжгрупова дискусія и зворотній зв'язок. Викладачі активно застосовують 
комп’ютерні технології, зокрема, платформи Moodle, Zoom, Microsoft Office 365 (Teams), Google (Google Classroom).

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Принцип студентоцентризму задекларовано в якості однієї з базових цінностей у Стратегії університету 
(https://tinyurl.com/34w2b9tn), у Положенні про організацію освітнього процесу на першому (бакалаврському) та 
другому (магістерському) рівнях (https://tinyurl.com/24njyv3w). Студентоцентрований підхід реалізується через 
доступ до графіку навчального процесу та електронного розкладу (http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi), 
створення індивідуальної освітньої траєкторії, навчання з елементами дуальної освіти, академічної мобільності, 
права вільного вибору навчальних дисциплін, обранні теми кваліфікаційної роботи та наукового керівника, бази 
практики та напряму волонтерської роботи. Магістранти долучаються до обговорення ОП 
(https://tinyurl.com/4w7arwxx), сприяючи підвищенню якості професійної підготовки. Активне колаборативне 
навчання у формі командно-орієнтованого навчання – один із провідних сучасних методів, які імплементують ідею 
впровадження студентоцентрованого навчання. Можливість для кожного студента взяти роль лідера у командній 
роботі для вирішення проблемних ситуацій, активна участь у міжгруповій дискусії, рекомендації щодо командної 
роботи студентів з комунікативними проблемами (DOI:10.29038/eejpl.2020.7.1.ber) дають змогу повною мірою 
реалізувати студентоцентрований підхід, зокрема інклюзію студентів, які мають проблеми з соціальною взаємодією 
(соціальна тривожність, синдром Аспергера, затинання і т.ін.).

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Університет став членом Великої Хартії університетів у 2022 р., основним принципом якої є впровадження 
академічної свободи. Тому принцип академічної свободи є наріжним у Статуті університету 
(https://tinyurl.com/yckdxzrv) і розповсюджується на всіх учасників освітнього простору ЗВО. Викладання на ОП 
послуговується основними принципами Хартії: 1) незалежність викладацької й дослідницької діяльності від 
політичної й економічної влади; 2) зв’язок між викладанням і дослідженням для активного залучення студентів; 3) 
забезпечення відкритості діалогу та толерантності. НПП повною мірою реалізовують академічну автономію, надану 
законом України «Про вищу освіту». Зокрема впроваджується незалежність та самостійність у проведенні науково-
педагогічної та інноваційної діяльності, що виявляється у праві відображати власні ідеї при розробці силабусів і 
навчально-методичного забезпечення ОК, обирати методи та засоби організації освітнього процесу і контролю 
набутих здобувачами знань, у можливостях підвищення фахової кваліфікації, участі в організації та реалізації 
наукових досліджень. Академічна свобода здобувачів вищої освіти реалізується шляхом можливості висловлення на 
заняттях власної думки, вільного вибору ОК, тематики кваліфікаційної роботи, програм академічної мобільності 
тощо. (https://tinyurl.com/24njyv3w).

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Ознайомлення учасників освітнього процесу з цілями, змістом і очікуваними результатами навчання, порядком і 
критеріями оцінювання здійснюється своєчасно відповідно до Положення про організацію освітнього процесу на 
першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки 
(https://tinyurl.com/24njyv3w).
Інформування викладачів про зміст ОК відбувається при обговоренні на засіданнях кафедри, а також під час 
робочих зустрічей із гарантом ОП (https://tinyurl.com/y9vapkrc). Здобувачі вищої освіти отримують вказану 
інформацію на початку навчального року на організаційній зустрічі (https://tinyurl.com/ys86tcan), а також на 
першому занятті з кожної дисципліни, на якому викладач надає детальне усне роз’яснення. Затверджені силабуси 
ОК розміщені в Каталозі освітніх програм та вибіркових дисциплін (https://vnu.edu.ua/uk/all-educations ). Порядок і 
критерії оцінювання визначаються Положенням про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів освіти 
ВНУ імені Лесі Українки (https://tinyurl.com/ymvzj6jn).

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Поєднання навчання і досліджень є одним із пріоритетних напрямів реалізації ОП «Клінічна психологія». В 
університеті функціонує Рада молодих вчених (https://ra.vnu.edu.ua/rada-molodyh-vchenyh/ ), Наукове товариство 
аспірантів і студентів (НТАіС) (https://ra.vnu.edu.ua/naukove-tovarystvo/), які створюють умови для розвитку у 
здобувачів освіти наукового, інноваційного та творчого мислення. На кафедрі реалізовується держбюджетна тема 
«Моральна травма та моральне зцілення учасників бойових дій: нейропсихологічні кореляти та психотерапевтичні 
інтервенції», 0122U000945 (керівник Л. В. Засєкіна), в реалізації якої беруть участь магістри (В. Майструк «Прояви 
емоційного дистресу у дружин ветеранів-учасників бойових дій», С. Самчук «Прояви моральної травми у військових 
Сил територіальної оборони ЗСУ», Т. Пастрик «Емоційна експресивність батьків як чинник морального дистресу 
підлітків під час воєнного стану»), що втілюється у написання їхніх кваліфікаційних робіт та статей. Передбачений у 
освітній програмі ОК «Кваліфікаційна робота», дає змогу повною мірою реалізувати власний дослідницький 
потенціал. Беручи участь у наукових конкурсах, магістранти демонструють високі результати (Майструк В. – диплом 
І ступеня за перемогу у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, 2022 р.). Результати 
досліджень студенти активно презентують, долучаючись до участі у конференціях: «Актуальні проблеми клінічної 
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психології та нейропсихології» (2021 р.) (Кихтюк А., Попович І., Коструба Н. Кошлай Ю., Райниш Н., Редькович Т., 
Торчинюк Н., Філюк Б., Фіщук О.) (https://ip.vnu.edu.ua), «Особистість і суспільство: методологія і практика сучасної 
психології» (2022 р.) (Кошлай Ю., Коструба Н., Кихтюк А., Попович І.) (https://www.inforum.in.ua/conferences/27), 
«Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (2022 р.) (Коструба Н., Філюк Б., Фіщук О.) 
(https://ra.vnu.edu.ua/naukove-tovarystvo/moloda-nauka-volyni/), «Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в 
контексті євроінтеграційного поступу» (Кихтюк А., Попович І.). 
Результати наукових пошуків ЗО висвітлюються і у міжнародних виданнях, наприклад, «Youth Voice Journal» 
(Лондон, Великобританія), що індексується у Scopus (Коструба Н., Фіщук О.), фахових вітчизняних журналах 
(Науковий вісник ХДУ. Психологічні науки – Пастрик Т.). Публікувати результати наукових розвідок студенти 
мають можливість у фаховому науковому журналі (категорія «Б») «Психологічні перспективи», що видається на 
факультеті, а також заснованому в університеті науковому журналі «East European Journal оf Psycholinguistics», що 
індексується у Scopus (https://doi.org/10.29038/eejpl.2022.9.1.pas). Ознайомлення із сучасними тенденціями 
наукових досліджень та актуальними напрямами роботи клінічного психолога здійснюється ЗО і шляхом участі у 
заходах, про які вони інформуються НПП. Наприклад, магістрантки Торчинюк Н. та Гопкало І. брали участь у 
тренінгу «Особливості психологічної підтримки внутрішньо переміщених осіб» USAID (2022р.).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Зміст освітніх компонентів ОП постійно оновлюється з урахуванням сучасного стану суспільства, зміни нормативно-
правової бази та вимог часу. Внесення змін до змісту освітніх компонентів відбувається також з урахуванням 
побажань здобувачів, рекомендацій стейкхолдерів, роботодавців на основі проведення круглих столів, навчально-
методичних семінарів кафедри, онлайн-анкетування усіх зацікавлених сторін. Змістове оновлення деяких фахових 
дисциплін відбувається внаслідок впровадження в науковий процес практичного доробку викладача, або досвіду, 
отриманого в результаті зарубіжних стажувань. Враховуючи той факт, що «Клінічна психологія» як освітня 
програма не існувала в Україні і відповідно існує брак вітчизняного досвіду у професійній підготовці клінічних 
психологів, д. психол. н, проф. Засєкіна Л. В. протягом 2018-2019 рр. навчалася і успішно завершила магістерську 
програму «Основи клінічної психології» Університету Англія Раскін (Кембридж, Велика Британія). Тому в основу 
навчального плану покладено основні змістові компоненти професійної підготовки клінічних психологів за 
Британською моделлю. Також в Україні непоширеною є практика функціонування етичних комітетів та планування 
клінічного дослідження, відповідно підготовка документації (погодження досліджуваних, інформаційний лист для 
досліджуваного, лист-дебрифінг) для отримання дозволу проведення дослідження із дотриманням етичних норм і 
принципів. Саме тому до викладання ОК «Етика соціальних, поведінкових та клінічних досліджень» була залучена 
професор клінічної антропології, доктор Марта Бойко (США), гостьовий професор кафедри загальної та клінічної 
психології за підтримки Американських Рад, яка на запрошення гаранта ОП впроваджувала проєкт «Імплементація 
глобальної етики з дослідження здоров’я в клінічних і соціально-поведінкових середовищах». 
Впровадження етики на локальному рівні регламентується Положенням про Комітет з етики наукових досліджень 
ВНУ імені Лесі Українки, яке розроблялося за ініціативи гаранта ОП и відображає актуальні досягнення з 
глобальної етики за міжнародними стандартами (https://tinyurl.com/5t56b4e8). Марта Бойко була залучена до 
розробки силабуса з ОК і запропонувала назву та зміст розділу модуля «Дотримання етичних стандартів: 
міжнародний, національний, локальний виміри» та презентувала міжнародний рівень етичних стандартів з 
урахуванням діяльності інституційних дослідницьких комітетів США. Після проходження стажування «Травма та 
відновлюваність з перспективи Ізраїлю» в Єрусалимському університеті, Ізраїльському центрі психотравми (62 год.) 
Л. Засєкіна внесла зміни у тему «Поведінкові експерименти при різних видах емоційного дистресу» з модуля 3, 
зокрема були внесені елементи теоретичної і практичної демонстрації соматичної експозиції у сукупності з 
поведінковими техніками для зменшення емоційного дистресу, пов’язаного з травмою.
Змістові компоненти дисциплін представлено у наукових публікаціях викладачів з групи забезпечення у журналах, 
індексованих у Scopus (Q2).

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

ОП розроблена з урахуванням зарубіжного досвіду підготовки магістрів, набутого гарантом ОП Засєкіною Л. під час 
навчання в університеті Англія Раскін (Велика Британія)  та закордонних стажувань НПП (Журавльова О., Лазорко 
О. та ін.).
Гарант ОП є координатором міжнародного проєкту Жана Моне Еразмус+ «Developing European Framework for Action 
on Mental Health and Well-Being» (DevelopMental) (2022-2025), метою якого є вдосконалення навчальних технологій 
розвитку професійної компетентності у фахівців з психічного здоров’я на основі впровадження стандартів ЄС. 
Основною цільовою аудиторією проєкту є магістри з клінічної психології як ВНУ імені Лесі Українки, так і магістри 
з програм, пов’язаних з забезпеченням психічного здоров’я населення України й Європи.
Український центр психотравми при ВНУ імені Лесі Українки, директором якого є гарант програми, є 
координаторам проєкту від Державного Департаменту США «Психосоціальна адаптація ветеранів до умов 
цивільного середовища». Як результат проєкту в університеті відкрито Ветеранській хаб, координатором якого є 
викладач кафедри Гордовська Т., яка активно залучає магістрів для проходження просвітницької практики та 
волонтерської діяльності у Хабі. Викладачі з групи забезпечення ОП беруть участь у реалізації проєкту 
(https://tinyurl.com/3d6x2d3f), а також у міжнародних грантах, які реалізовує ВНУ із забезпечення психічного 
здоров’я різних категорій населення (https://upc.vnu.edu.ua/?page_id=74, https://upc.vnu.edu.ua/?page_id=75).

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
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Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Особливості застосування форм контролю навчальних досягнень здобувачів вищої освіти регламентуються: 
Положенням про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів Волинського національного університету імені 
Лесі Українки, Положенням про організацію і проведення підсумкового контролю у формі комп’ютерного 
тестування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, Положенням про організацію 
навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у Волинському 
національному університеті імені Лесі Українки, Положенням про проведення практики студентів Волинського 
національного університету імені Лесі Українки, Положенням про випускні кваліфікаційні роботи (проєкти) та ін. 
(https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza).
Згідно з Положенням про поточне і підсумкове оцінювання знань студентів у Волинському національному 
університеті імені Лесі Українки (https://tinyurl.com/ymvzj6jn) контрольні заходи передбачають поточний та 
підсумковий контроль, що проводиться викладачами під час проведення лабораторних та практичних занять, 
виконання модульних контрольних завдань та семестрового контролю, що здійснюється у формі заліку чи екзамену. 
Формат проведення контрольних заходів у межах навчальної дисципліни обирається викладачем залежно від 
компетентностей та ПРН. Форми проведення поточного та підсумкового контролю, а також оцінювання навчальних 
досягнень студентів визначаються силабусом до кожної дисципліни, що розміщені на сайті університету та є 
доступними для здобувачів ОП. Усне опитування проводиться під час лабораторних та практичних робіт та дозволяє 
перевірити рівень знань здобувачів щодо вивчення окремих тем ОК, виявити їх вміння здійснювати аналіз та 
узагальнення матеріалу. Письмовий контроль та виконання модульних контрольних завдань (тести та відкриті 
питання) показують не лише знання здобувачами змісту ОК та їхню здатність критично мислити, а й можливості 
застосовувати отримані знання для вирішення ситуативних завдань. Окрім того, проведення письмового контролю 
дає змогу оцінити дотримання ЗО норм академічної доброчесності. Захисти різних видів практик дозволяє 
перевірити опанування здобувачами методів науково-дослідної та професійної діяльності в межах ОП «Клінічна 
психологія». Захист кваліфікаційної роботи дає змогу оцінити здатність ЗО до реалізації наукового дослідження, 
рівень опанування ним методологічним і методичним інструментарію проведення наукового дослідження за 
спеціалізацією та вміння формулювати обґрунтовані висновки чи рекомендації. Підготовка і складання іспиту 
дозволяють з’ясувати міру сформованості ПРН.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів і критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти забезпечується шляхом відображення цієї інформації у силабусах ОК та нормативних документах ВНУ імені 
Лесі Українки, які визначають проведення цих заходів.
Силабус ОК обов’язково містить розділ із політики оцінювання, де зазначаються максимальні та мінімальні бали 
поточного та підсумкового оцінювання, а також розподіл балів за змістовими модулями (темами).
Згідно з Положенням про поточне і підсумкове оцінювання знань здобувачів освіти у Волинському національному 
університеті імені Лесі Українки (https://tinyurl.com/ymvzj6jn) оцінювання навчальних досягнень здобувачів за 
кількісними критеріями здійснюється за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням у лінгвістичну та шкалу 
ECTS.
Проведення контрольних заходів регламентується графіком освітнього процесу та доводиться до відома здобувачів 
через доступні ресурси комунікації (платформи Moodle, Office 365 та ін.), а також розміщується на сайті факультету. 
Повідомлення цієї інформації здобувачам ОП Клінічна психологія здійснюється на початку вивчення навчальної 
дисципліни, перед проходженням виробничих практик, на етапі затвердження теми кваліфікаційної роботи, під час 
консультацій щодо підготовки до атестації здобувачів вищої освіти.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформація про форми контрольних заходів та критерії щодо їх оцінювання наведені у силабусах навчальних 
дисциплін і доводиться до відома здобувачів вищої освіти викладачами на початку семестру. Викладачі на першому 
занятті з ОК надають інформацію про форми контрольних заходів (форми підсумкового та поточного контролю), а 
також критерії оцінювання результатів навчання, ознайомлюють із силабусом дисципліни. На початку кожного 
семестру формується електронний розклад навчальних занять і контрольних заходів (http://194.44.187.20/cgi-
bin/timetable.cgi ) та його паперовий варіант, який розміщується на дошці оголошень факультету, а також графік 
проведення екзаменаційної сесії (не пізніше, ніж за місяць до початку сесії). У разі проведення підсумкового або 
поточного контролю онлайн з використанням платформи MOODLE чи Microsoft Teams дані про терміни складання 
форми контролю автоматично надсилаються на поштові корпоративні адреси здобувачів вищої освіти.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Атестація здобувачів вищої освіти за ОП Клінічна психологія здійснюється у формі атестаційного екзамену та 
публічного захисту кваліфікаційної роботи, що відповідає стандарту другого (магістерського) рівня вищої освіти в 
галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 053 Психологія. Атестація регламентується 
Положенням про організацію навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) 
рівнях у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (https://tinyurl.com/24njyv3w), Положенням 
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про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки 
(https://tinyurl.com/ymvzj6jn), Положенням про екзаменаційну комісію щодо атестації осіб, які здобувають перший 
(бакалаврський) та другий (магістерський) рівні освіти (https://tinyurl.com/mpnwbmh7) та Положенням про 
випускні кваліфікаційні роботи (проєкти) (https://tinyurl.com/2a4jtm4z)

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

У ВНУ імені Лесі Українки процедура проведення контрольних заходів регламентується документами, що доступні 
для учасників освітнього процесу на офіційному сайті у розділі Нормативно-правова база 
(https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza): Положенням про поточне та підсумкове оцінювання знань 
студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки, Положенням про організацію і проведення 
підсумкового контролю у формі комп’ютерного тестування у Волинському національному університеті імені Лесі 
Українки, Положенням про організацію навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому 
(магістерському) рівнях у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, Положенням про 
проведення практики здобувачів освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки, Положенням 
про випускні кваліфікаційні роботи (проєкти), Положенням про державну екзаменаційну комісію щодо атестації 
осіб, які здобувають перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні освіти та ін. Викладачі надають 
здобувачам вищої освіти всю необхідну інформацію щодо процедури проведення контрольних заходів в усній формі 
та шляхом надсилання (в разі потреби) на корпоративну пошту ЗО, що розміщена на домені університету, а також у 
разі дистанційної чи змішаної форми навчання – через платформи дистанційного навчання MOODLE та Office 365.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність екзаменаторів та процедури запобігання і врегулювання конфліктних ситуацій забезпечуються 
єдиними критеріями оцінки та термінами проходження контрольних заходів, а також рівними умовами для всіх 
здобувачів. У разі підозри у необ’єктивності оцінювання викладача здобувач може оскаржити оцінку під час 
повторної здачі іспиту комісії або шляхом апеляції у разі комп’ютерного тестування. Крім того уповноважені 
представники студентського самоврядування, профспілки, громадських студентських організацій можуть 
безперешкодно бути присутніми на всіх формах контролю в якості незалежних спостерігачів для забезпечення 
правомірності, прозорості та відкритості.
Робота щодо запобігання конфлікту інтересів ведеться в рамках Антикорупційної програми та регламентована 
Наказом про запобігання проявам корупційних правопорушень в університеті (https://tinyurl.com/4xtbhnb6) та 
Положенням про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у ВНУ імені Лесі Українки 
(https://tinyurl.com/ydsaet4j). Здобувачі освіти мають змогу повідомити про конфліктні ситуації через скриньку 
довіри або у вкладці «Повідомити про корупцію» (https://vnu.edu.ua/uk/povidomiti-pro-korupciyu ) на офіційному 
сайті університету. Випадків оскарження результатів студентами ОП контрольних заходів, а також конфлікту 
інтересів не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Згідно з Положенням про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів освіти ВНУ імені Лесі Українки 
(https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza), повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів із 
кожної дисципліни: один раз викладачеві, другий – комісії, яка створюється деканом факультету. Якщо підсумковий 
контроль проводиться у формі комп’ютерного тестування, то згідно з Положенням про організацію і проведення 
поточного і підсумкового контролю у формі комп’ютерного тестування у ВНУ імені Лесі Українки 
(https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza), ліквідація академічної заборгованості викладачу проводиться у 
формі комп’ютерного тестування. Згідно з Положенням про державну екзаменаційну комісію щодо атестації осіб, 
які здобувають перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні освіти 
(https://vnu.edu.ua/uk/normativnopravova-baza) здобувачі, які не склали державні іспити у затверджений для них 
термін, мають право на повторну атестацію в наступний термін роботи ЕК протягом трьох років після закінчення 
університету за умови наявності вільного ліцензованого місця за обраною ОП. Аналіз відомостей навчальних 
дисциплін здобувачів вищої освіти ОП показав, що за 2021-2022 рр. випадків повторного перескладання 
семестрового контролю не було. 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів в університеті врегульовується 
Положенням про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у ВНУ імені Лесі Українки 
(https://tinyurl.com/ydsaet4j), Положенням про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів ВНУ імені Лесі 
Українки, Положенням про державну екзаменаційну комісію щодо атестації осіб, які здобувають перший 
(бакалаврський) та другий (магістерський) рівні освіти та Положенням про організацію і проведення поточного і 
підсумкового контролю у формі комп’ютерного тестування у ВНУ імені Лесі Українки 
(https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza). У випадку виникнення конфліктної ситуації, пов’язаної із 
процедурою проведення або результатами оцінювання контрольних заходів, здобувач освіти має право оскаржити їх 
шляхом подання письмового звернення на ім’я декана факультету або ректора університету. Відповідним 
розпорядженням створюється комісія у складі декана, завідувача кафедри та викладача, результати діяльності якого 
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оскаржуються, яка і проводить розгляд звернення здобувача і приймає відповідне рішення. Конфліктні ситуації, які 
були пов'язані з оскарженням контрольних заходів, на ОП не виникали.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності у ВНУ імені Лесі Українки регулюється 
такими документами: Статутом ВНУ імені Лесі Українки (https://tinyurl.com/bdf5nb9h), Кодексом академічної 
доброчесності ВНУ імені Лесі Українки (https://tinyurl.com/3rzkhppk), Положенням про систему запобігання та 
виявлення академічного плагіату у науково-дослідній діяльності здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних 
працівників Волинського національного університету імені Лесі Українки (https://tinyurl.com/y9m2akw6), 
Положенням про захист інтелектуальної власності у СНУ імені Лесі Українки (https://tinyurl.com/3pry6zsk). 
Представники деканату, студентської ради та викладачі постійно інформують студентів щодо потреби дотримання 
академічної доброчесності у ВНУ імені Лесі Українки.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

У процесі вивчення ОК, передбачених ОП, здобувачам освіти доводять до відома недопустимість списування, 
виконання завдань за іншу особу, плагіювання, компіляцій, виконання робіт на замовлення чи подання таких робіт 
як результату власних досліджень, а також ознайомлюють з Кодексом академічної доброчесності ВНУ імені Лесі 
Українки (https://tinyurl.com/3rzkhppk) та Положенням про систему запобігання та виявлення академічного 
плагіату у науково-дослідній діяльності здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників Волинського 
національного університету імені Лесі Українки (https://tinyurl.com/y9m2akw6). ВНУ імені Лесі Українки підписав 
договір із представниками фірми ТзОВ «Плагіат» (№367У-17В), який передбачає використання програми 
StrikePlagiarism для перевірки академічних текстів на плагіат.
Питання академічної доброчесності періодично обговорюються на засіданні кафедр факультету та вченій раді 
факультету, студентською радою.
В університеті створюється електронний фонд кваліфікаційних робіт, що забезпечить посилення контролю за 
проявами плагіату у кваліфікаційних роботах здобувачів вищої освіти.
ВНУ імені Лесі Українки став фіналістом проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» – Academic 
IQ, який адмініструється Американськими радами з міжнародної освіти 
(https://vnu.edu.ua/uk/news/nauka/akademichna-dobrochesnist-v-universiteti).

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Для магістрантів ОП гарантом проф. Засєкіною Л. В. організовуються робочі зустрічі з питань академічної 
доброчесності https://tinyurl.com/3ssu475u. 
На офіційному сайті створено вкладку «Академічна доброчесність» 
https://ra.vnu.edu.ua/akademichna_dobrochesnist/), яка постійно оновлюється інформаційними та методичними 
матеріалами, присвяченими питанням інформаційної грамотності, попередженню плагіату; проводиться розробка 
матеріалів, присвячених популяризації принципів академічної доброчесності серед усіх учасників освітнього 
процесу.
Інформаційно-консультативний супровід забезпечується також проведенням низки заходів у різних структурних 
підрозділах університету – бібліотеці, раді з молодіжної політики, НТАіС, а також на факультетах і кафедрах 
університету.
Популяризація академічної доброчесності здійснюється під час бесід кураторів академгруп зі студентами, 
викладачами на лекційних та практичних заняттях та засіданнях гуртків і проблемних груп, деканом та його 
заступниками під час засідань старостату та на зборах академгруп, курсів та факультету загалом. 
07.12.2021 р. ВНУ імені Лесі Українки став учасником церемонії нагородження у номінації «Найкращі практики із 
сприяння академічній доброчесності у вищих навчальних закладах Європи» у Раді Європи, м. Страсбург.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Розгляд заяв щодо порушення Кодексу академічної доброчесності Волинського національного університету імені 
Лесі Українки (https://tinyurl.com/3rzkhppk) та надання пропозицій адміністрації університету (факультетів) щодо 
накладання відповідних санкцій здійснює Комітет з етики наукових досліджень (п. 6 Кодексу).
Основними видами академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності є повторне проходження 
оцінювання (контрольна робота, іспит, залік), відрахування з університету, позбавлення академічної стипендії. За 
час дії ОП порушень академічної доброчесності виявлено не було.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Забезпечення необхідного рівня професіоналізму викладачів ОП реалізується завдяки дотриманню Порядку 
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з 
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ними трудових договорів (контрактів) (https://tinyurl.com/966uctat), Положення про порядок та основні 
кваліфікаційні вимоги при призначенні (переведенні) на посади науково-педагогічних працівників ВНУ імені Лесі 
Українки (https://tinyurl.com/mr2nm7uc). Процедура конкурсного відбору здійснюється на засадах відкритості, 
демократичності, об’єктивності, неупередженого ставлення до кандидатів та спрямована на визначення найбільш 
відповідного посаді претендента з урахуванням досвіду роботи, відповідності професійної кваліфікації цілям ОП, 
суттєвих результатів наукової діяльності, зокрема, публікацій у базах Scopus, WoS, фахових видань, річних 
рейтингових показників. Оголошення про терміни конкурсу та кваліфікаційні вимоги до претендентів розміщується 
на офіційному сайті ЗВО у вкладці Вакансії https://vnu.edu.ua/uk/vakansiyi. Кандидатури обговорюються на 
засіданні кафедр, вченій раді факультету та на засіданні конкурсної комісії університету.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу здійснюється на постійній основі відповідно 
до Стратегії розвитку ВНУ імені Лесі Українки на 2020-2024 роки (https://tinyurl.com/34w2b9tn). На етапі 
створення ОП роботодавці брали участь у її розробці та рецензуванні (Юрко Л. – директор КП «Волинська обласна 
психіатрична лікарня м. Луцька» Волинської обласної ради; Дудар О.– директор КП «Волинська обласна клінічна 
лікарня м. Луцька» Волинської обласної ради; Пастрик Т. – к. психол. н., в. о. ректора КЗВО «Волинський медичний 
інститут»), обговоренні (Корольчук О.– практичний психолог, судово-психологічний експерт Волинської обласної 
психіатричної лікарні; Іщик Л.– завідувач організаційно-методичним відділенням КП «Волинська обласна клінічна 
лікарня»; Удалова Т., практичний психолог «Волинського обласного територіального медичного об’єднання захисту 
материнства і дитинства»; Селітра В. – лікар-невролог КП «Волинська обласна клінічна лікарня»; Захожий В. – 
директор департаменту молоді та спорту Луцької міської ради; Дацик З. – начальник відділу молодіжної політики 
Луцької міської ради) (https://tinyurl.com/4zndnjd6, https://tinyurl.com/3d5d6h9p, https://tinyurl.com/3m45ucyc).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

До викладання ОК «Етика соціальних, поведінкових та клінічних досліджень» активно долучилась проф. Єльського 
університету, експерт у галузі клінічних досліджень США Бойко М. (https://tinyurl.com/yc377csd). Здобувачі освіти 
відвідували лекції проф. Мічалскі Ш. (Канада), запрошеної в межах програми «Гостьовий професор» 
(https://tinyurl.com/2s459zh5). На факультеті та кафедрі систематично проводяться наукові заходи, в межах яких 
магістранти мають змогу перейняти досвід провідних спеціалістів. Протягом останнього року студенти ОП мали 
можливість поспілкуватись із д. психол. н., проф., през. Всеукраїнської асоціації екологічної допомоги Лушиним П., 
к.психол.н, психотерапевтом, координатором Української регіональної SEPI мережі Лазаренко О., проф. Еверлі Дж, 
доц. Ваннорсдалл Т., доц. Муррай Л. (США), д. психол. н., проф. Шепетовською Е., Задворною М., Коссаковською К. 
(Польща), к. біол. н., доц. Кузнєцовим І. (США), д.психол.н., проф. Савелюк Н., д. психол. н., проф. Орап М., к. 
психол. н. Соловей О., к. психол. н. Касі І. (США) та ін.
 Переважна більшість НПП ОП має практичний досвід професійної діяльності. Так, гарант програми Л. Засєкіна є 
акредитованим когнітивно-поведінковим психотерапевтом, має ліценцію для впровадження протоколу RTM, є 
автором онлайн ресурсів самодопомоги для різних верств населення. НПП з групи забезпечення Л. Засєкіна, О. 
Журавльова, Т. Федотова здійснюють психотерапевтичну й консультаційну діяльність в Українському центрі 
психотравми, а Т. Гордовська є координатором діяльності Ветеранського хабу.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Дотримуючись принципів академічної свободи, кожен викладач має право обрати місце, тематику, форму і строки 
підвищення кваліфікації. Стажування у ЗВО, з якими укладено угоди, здійснюється на безоплатній основі. 
Закордонні стажування пройшли: Засєкіна Л. (м. Хайфа, Ізраїль, 2018; м. Кембридж, Велика Британія, 2019; 
Єрусалимський університет та Ізраїльський центр психотравми, 2022), Журавльова О. (м. Люблін, Польща, 2018), 
Лазорко О. (м. Краків, Польща, 2019), Пріб Г. (м. Нюренберг, Німеччина, 2021). Cтажування у ЗВО України 
пройшли: Федотова Т. (м. Київ, 2021; м., Тернопіль, 2022), Мушкевич М. (м. Рівне, 2018; м. Тернопіль, 2019), 
Журавльова О. (м. Тернопіль, 2022); Пріб Г. (Київ, 2020), Лазорко О. (м. Запоріжжя; м. Київ, 2021). НПП беруть 
участь у міжнародних грантових програмах: Вірна Ж.  (Папський католицький університет Парани (Бразилія), 
2022), Засєкіна Л. (Держдепартамент США, Міністерство закордонних справ Великої Британії, Вишеградський 
фонд, 2021-2022), Журавльова О. (Лодзький університет, 2022). Професійний розвиток здійснюється також шляхом 
навчання у докторантурі та захисту докторської дисертації (О. Журавльова) та аспірантурі (Гордовська Т.). Для НПП 
створено умови для удосконалення рівня володіння іноземними мовами (мовні центри «Клевер», «Світ», Центр 
німецької мови); запропоновано навчальні курси з оволодіння основами дистанційного навчання в системі Moodle 
та Office 365; гарантується оплата витрат, пов’язаних із захистом докторської дисертації.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

У ЗВО створено чітку систему матеріального і морального стимулювання розвитку викладацької майстерності та 
сумлінності праці викладачів. Відповідно до Положення про рейтингове оцінювання науково-педагогічних 
працівників передбачено преміювання НПП за результатами щорічного рейтингового оцінювання. У 2021 році 
гарант ОП Засєкіна Л. посіла 1 місце у загальноуніверситетському рейтингу, також були премійовані викладачі 
Вірна Ж., Журавльова О., Лазорко О., Федотова Т., Мушкевич М., Гордовська Т. Згідно з положеннями Колективного 
договору матеріальне стимулювання  передбачає забезпечення надбавок за вчені звання та наукові ступені 
(доцентам – 25%, професорам – 33%, кандидатам наук, докторам філософії – 15%, докторам наук – 25% від 

Сторінка 16



посадового окладу). Відповідно до Постанови про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати 
творчих відпусток (https://tinyurl.com/2bsv6yry) викладачам за поданням кафедри може надаватись творча 
відпустка зі збереженням посади та заробітної плати для завершення наукової праці. Система заохочення НПП 
також передбачає нагородження нагрудним знаком «За наукові досягнення» (Вірна Ж.), нагрудним знаком 
«Відмінник освіти» (Засєкіна Л.), Грамотою МОН України (Засєкіна Л., Федотова Т.), обласною премією за заслуги у 
сфері науки (Л. Засєкіна, 2022), Грамотою «Кращий молодий науковець ВНУ імені Лесі Українки» (Журавльова О.). 
Вчена рада університету щорічно висуває кандидатуру для отримання стипендії Волинської обласної ради для 
молодих вчених (Журавльова О., 2021). 

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Досягнення визначених ОП цілей та ПРН забезпечується наявністю достатніх фінансових, матеріально-технічних 
ресурсів ВНУ імені Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/uk/materialno-tekhnichna-baza). Інфраструктура ЗВО включає 9 
навчальних корпусів, 5 гуртожитків, спорткомплекс, стадіони, базу практик – табір «Гарт», бібліотеку, ботанічний 
сад, агробіостанцію. Освітній процес за ОП здійснюється переважно у корпусі С (вул. Потапова, 9), аудиторний фонд 
факультету психології розміщений на 1-2 поверхах, площа 627,6 кв. м. У корпусі знаходяться: відділ технічних 
засобів навчання «Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестування», де проводиться частина занять, 
здійснюється підсумковий контроль,  лабораторія вікової нейрофізіології; працюють 4 зручні ліфти, гардероб, зони 
Wi-Fi з вільним доступом до мережі «Internet», їдальня, а також за 50 метрів від корпусу С у навчальному корпусі Н 
– їдальня ТікТак. Здобувачі ОП мають можливість вільно відвідувати бібліотеку ВНУ імені Лесі Українки, яка 
постійно оновлює фонди (загальний фонд – понад 845 000 примірників), надає вільний доступ до електронних 
наукових баз даних Scopus, Web of Science. Також студентам забезпечено постійний безкоштовний доступ до 
електронних навчальних ресурсів на платформах Office 365, Moodle, тестових баз тощо. В університеті діють 
Інклюзивний ХАБ, Коворкінг-Центр Академ-Бізнес ХАБ. З вересня 2022 року обладнано й відкрито Ветеранський 
Хаб, де магістри надають волонтерську підтримку військовим та їхнім сім’ям, а також проходять просвітницьку 
практику.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Освітнє середовище ЗВО забезпечує безоплатний вільний доступ до інфраструктури та інформаційних ресурсів. 
Компактне розташування та зручне облаштування навчальних корпусів, бібліотеки, спортивно-оздоровчих об’єктів, 
гуртожитків відповідає потребам студентів і сучасним вимогам. Здобувачі ОП мають право на формування 
індивідуальної освітньої траєкторії; академічну мобільність; долучатись до роботи вченої ради факультету та 
університету, до діяльності органів студентського самоврядування; брати участь в обговоренні ОП. Магістранти 
мають змогу реалізовувати свій науковий потенціал як члени НТАіС, проблемних груп, беручи участь у 
конференціях (зокрема у щорічній конференції «Молода наука Волині»), семінарах, круглих столах, тренінгах та 
інших заходах, що відбуваються на факультеті та у ЗВО (Дні науки, Тиждень психічного здоров’я, Тиждень 
факультету, ЯрФест, конкурси тощо). Підвищення здобувачами рівня володіння іноземними мовами можливе у 
мовних центрах «Світ», «Клевер», Центрі німецької мови. Реалізація творчого потенціалу здобувачів освіти 
забезпечується шляхом участі у творчих гуртках Центру культури і дозвілля. Для підтримання фізичного здоров’я 
ЗО мають можливість оздоровитись на базі практик-таборі «Гарт», відвідувати спортивні секції у спорткомплексі, 
на стадіонах університету. Вивченням проблем здобувачів освіти та створенням відповідних умов для їх 
самореалізації в університеті займається відділ молодіжної політики та соціальної роботи. 

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Університет створює безпечне для життя і здоров’я здобувачів освіти освітнє середовище, керуючись Законом 
України «Про охорону праці», «Про вищу освіту», Правилами внутрішнього розпорядку, Статутом університету. Усі 
навчальні приміщення відповідають санітарним нормам та правилам протипожежної безпеки. За дотримання 
правил протипожежної безпеки на факультеті несе відповідальність декан. ЗО мають можливість отримати 
безкоштовні консультації у психологічній службі, що діє при університеті. В університеті розроблено перший 
українськомовний ресурс психологічної самодопомоги «3D-Сам», який спрямований на зменшення емоційного 
дистресу ЗО https://moodle.vnu.edu.ua/course/view.php?id=1494.
Здобувачі освіти мають змогу відвідувати храм Софії-Премудрості Божої, що функціонує на території ЗВО. При 
прийомі на роботу НПП проходять обов’язковий психіатричний огляд (https://vnu.edu.ua/uk/vakansiyi ). При ВНУ 
імені Лесі Українки діє Реабілітаційна клініка, основним завданням якої є організація і надання реабілітаційної 
допомоги амбулаторним пацієнтам із порушеннями опорно-рухового апарату.
Відповідно до Наказу МОН України вжито заходи щодо забезпечення захисту учасників освітнього процесу, 
облаштовано укриття, куди евакуйовують персонал та ЗО під час сигналу тривоги. 

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
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підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки ґрунтуються на 
максимальній поінформованості ЗО. На офіційному вебсайті університету (https://vnu.edu.ua/uk) розміщується 
інформація про факультети, кафедри, освітні програми, навчальні плани, перелік нормативних і вибіркових 
дисциплін та ін. Освітню та інформаційну підтримку ЗО здійснює деканат, оприлюднюючи інформацію про розклад 
занять, сесій, атестаційних іспитів тощо на дошці оголошень та вебсторінках університету (http://194.44.187.20/cgi-
bin/timetable.cgi). Організаційну підтримку ЗО, окрім деканату (видача довідок-викликів на сесію, організація 
навчально-методичної роботи), забезпечують планово-фінансовий відділ, навчальний відділ, навчально-
методичний відділ забезпечення якості вищої освіти, відділ міжнародних зв’язків. Консультативну підтримку 
здійснює відділ молодіжної політики та соціальної роботи (надання інформації про вакансії тимчасової та постійної 
роботи для працевлаштування випускників і студентів у різних сферах (банк вакансій), роз’яснювальна робота щодо 
законодавчих і нормативно-правових актів державного регулювання зайнятості та трудових відносин, підготовка до 
співбесіди та стресового інтерв’ю з працедавцем) та Психологічна служба (інформаційно просвітницькі лекції). НПП 
проводять консультації, надають навчально-методичні матеріали, залучають студентів до наукової роботи. 
Здобувачі освіти мають вільний доступ до електронних курсів та репозитарію, онлайн-ресурсу психологічної 
самодопомоги. Кожна академічна група має закріпленого куратора, який забезпечує консультативно-організаційну 
допомогу щодо роз’яснення питань, які виникають у рамках освітнього процесу. Інформаційно-освітню підтримку 
надає бібліотека ВНУ імені Лесі Українки. Рівень задоволеності здобувачів освіти визначається регулярними 
опитуваннями в межах проєкту «Academic IQ», який координується Американськими Радами в Україні й за 
реалізацію якого університет отримав нагороду від Ради Європи. Визначення потреб ЗО супроводжується 
управлінськими рішеннями, спрямованими на підвищення рівня їх задоволення. В університеті створена етична 
онлайн-платформа «Етика інженерії», на якій здобувачі освіти разом із студентами Техаського технічного 
університету (Лаббок, США) обмінюються думками стосовно етики професійної діяльності.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

ВНУ імені Лесі Українки створює достатні умови для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми 
потребами згідно із законодавством. Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу на першому 
(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки (https://tinyurl.com/24njyv3w) для 
осіб з особливими освітніми потребами організовується навчання з урахуванням їх індивідуальних особливостей (п. 
9.12). При вступі до ЗВО особи з особливими освітніми потребами мають право на зарахування за пільгами 
(переведення на вакантні місця державного замовлення) у випадках, передбачених чинним законодавством 
України, та право на отримання соціальної стипендії. У корпусі С працюють зручні для такої категорії здобувачів 
ліфти. Пандусами облаштовано входи до навчальних корпусів ЗВО. У рамках університету функціонує 
Реабілітаційна клініка, яка надає допомогу пацієнтам із порушенням опорно-рухового апарату.
Розроблені рекомендації для організації активного колаборативного навчання здобувачів освіти із комунікативними 
проблемами (соціальна тривожність, розлад аутичного спектру і т.ін.).
Здобувачі вищої освіти з особливими освітніми потребами за ОП не навчаються.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Запобігання корупційним явищам в університеті здійснюється згідно з антикорупційним законодавством у рамках 
Антикорупційної програми та регламентовано наказом ректора «Про запобігання проявам корупційних 
правопорушень в університеті» (https://vnu.edu.ua/uk/antikorupciyne-zakonodavstvo ), Положенням про порядок і 
процедури вирішення конфліктних ситуацій у ВНУ імені Лесі Українки (https://tinyurl.com/3njmmyyv ), які 
розміщені на офіційному сайті університету. За підготовку, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо 
запобігання корупції відповідає уповноважена особа, що визначається наказом ректора 
(https://tinyurl.com/3p2en2h8 ). Поведінка НПП і здобувачів освіти університету регламентується Правилами 
внутрішнього розпорядку ВНУ імені Лесі Українки. Із ЗО регулярно проводяться бесіди декана, заступника декана з 
виховної роботи, кураторів щодо їхніх прав як учасників освітнього процесу, що зокрема стосуються і механізмів 
вирішення конфліктних ситуацій в разі їх появи. Для попередження корупційних проявів для здобувачів вищої 
освіти проводяться відкриті захисти практик, курсових робіт, здійснюється комп’ютерний підсумковий контроль з 
багатьох дисциплін на базі відділу технічних засобів навчання «Центр інноваційних технологій та комп’ютерного 
тестування» (http://cit.vnu.edu.ua/ ). За дистанційної форми робота ЕК здійснюється в режимі відеофіксації як 
іспиту, так і захисту кваліфікаційної роботи. У профілактичних заходах щодо запобігання службових зловживань 
активну участь беруть декан та його заступник з виховної роботи, куратори академічних груп, викладачі, студентська 
рада факультету, Психологічна служба. Здобувачі освіти мають змогу повідомити про факти хабарництва та інші 
зловживання через скриньки довіри та вебсторінку https://vnu.edu.ua/uk/povidomiti-pro-korupciyu . Моніторинг 
щодо потенційних конфліктних ситуацій проводиться зокрема через онлайн-опитування та скриньки довіри. Під час 
реалізації ОП повідомлень про такі факти не було. 
Рівень академічної доброчесності викладачів визначається регулярними опитуваннями студентів у межах проєкту 
«Academic IQ», який координується Американськими Радами в Україні 
https://ra.vnu.edu.ua/akademichna_dobrochesnist/academic-iq/.
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8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОПП регулюються такими 
нормативними документами: Положенням про організацію освітнього процесу на першому (бакалаврському) та 
другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки (https://tinyurl.com/24njyv3w), Положенням про 
розроблення, моніторинг, перегляд та закриття освітніх програм у ВНУ імені Лесі Українки 
(https://tinyurl.com/bdf3n8vv); Порядком формування освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців за 
першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями денної та заочної форм навчання у ВНУ імені Лесі 
Українки (https://tinyurl.com/36s22x8v). 
Моніторинг та надання рекомендацій щодо оновлення ОПП й навчальних планів здійснюють навчально-
методичний відділ забезпечення якості вищої освіти (https://vnu.edu.ua/uk/navchalno-metodychnyy-viddil-
zabezpechennya-yakosti-vyshchoyi-osvity) та навчальний відділ (https://vnu.edu.ua/uk/navchalniy-viddil).

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Перегляд та оновлення ОП «Клінічна психологія» здійснюється двічі на рік робочою групою ОП. До розробки ОП 
навчального плану долучаються здобувачі, стейкхолдери, НПП, рекомендації і пропозиції яких відображені у 
протоколах спільних зустрічей, засідань кафедр. У 2021 р. у ході обговорення проєкту ОП із роботодавцями,  Г. Пріб,  
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби 
зайнятості України вказав на необхідність уведення обов’язкової дисципліни з етики клінічних досліджень, а також 
як психіатр і нарколог рекомендував уведення вибіркової дисципліни з адиктивної поведінки. Таким чином, у 
навчальному плані відображено освітню компоненту «Етика соціальних поведінкових і клінічних досліджень», а 
також дисципліну з вибіркового циклу «Психологія залежної поведінки».  М. Бойко, доктор наук з клінічної 
антропології, Єльська медична школа, США, запропонувала змінити назву освітньої компоненти з «Етика та 
нейроетика клінічних досліджень» на «Етика соціальних, поведінкових та клінічних досліджень» з метою 
розширення напрямів дослідницької діяльності магістрів. Водночас, з огляду на її пропозицію, аспекти нейроетики 
знайшли відображення на рівні окремого модулю освітнього компонента.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі вищої освіти активно долучаються до періодичного перегляду ОП «Клінічна психологія». Так, у 2022 році 
магістранти освітньої програми (Романюк А., Гопкало І., Торчинюк Н., Майструк В., Коструба Н., Райниш Н.) та 
здобувачі ОС Бакалавр (Хвесик Ю., Ляшко Л., Кожевнікова Д.) брали участь у обговоренні ОП, проведеному 
гарантом Засєкіною Л. у формі воркшопу (https://tinyurl.com/2psh3xkw), у 2021 році до обговорення ОП долучились 
здобувачі освіти Омельченко І., Пилипчук О., взявши участь у розширеному засіданні кафедри загальної і соціальної 
психології та соціології (https://tinyurl.com/y2v22jz2). Можливість висловити очікування та внести пропозиції щодо 
організації та змісту освітнього процесу магістранти ОП мають змогу на традиційній першій ознайомчій зустрічі з 
НПП (https://tinyurl.com/2k583fa7)
Поточне обговорення пропозицій ЗО щодо ОК ОП відбувається в процесі навчання та на засіданнях випускової 
кафедри, а також у вільному спілкуванні між НПП та ЗО в освітньому процесі.
Для встановлення рівня задоволеності та досягнення компетентностей і ПРН проводиться щорічне опитування 
здобувачів другого (магістерського) рівня освіти (https://tinyurl.com/bdap7uwd) .

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Положення про Вчену раду ВНУ імені Лесі Українки передбачає, що виборні представники здобувачів освіти за 
гарантованою квотою входять до складу Вченої ради університету, а також рад факультетів. На спільних засіданнях 
представників органів студентського самоврядування із викладачами, адміністрацією факультету та гарантом ОП 
обговорюються навчальні плани, освітні програми. ЗО мають право висловлювати зауваження і вносити пропозиції 
стосовно організації навчання, брати участь у обговоренні рішень щодо впровадження змін, ініційованих іншими 
учасниками освітнього процесу. Як результат реалізації програми «Academic IQ» за підтримки Американських рад в 
Україні (2019-2022) двічі на рік здійснювалося опитування студентів ОП щодо до дотримання принципів 
академічної доброчесності, академічної свободи та етики професійної діяльності. За допомогою методики 
«Світлофор» визначалися найпроблемніші місця у внутрішньому забезпеченні якості ОП і приймалися 
управлінські рішення. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Роботодавці активно залучаються до процесу перегляду ОП - беруть участь у зустрічах, організованих гарантом та 
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групою забезпечення, зорієнтованих на підвищення якості освітнього процесу (https://tinyurl.com/y2v22jz2; 
https://tinyurl.com/52bfv2za). Стейкхолдери рецензують ОПП під час її громадського обговорення. Обґрунтування 
щодо доцільності впровадження освітньої програми представили: Юрко Л. – директор КП «Волинська обласна 
психіатрична лікарня м. Луцька» Волинської обласної ради; Дудар О.– директор КП «Волинська обласна клінічна 
лікарня м. Луцька» Волинської обласної ради.
 Висловити пропозиції щодо удосконалення ОП роботодавці мають можливість, взявши участь у опитуванні 
(https://tinyurl.com/ycpwwnbe). У червні 2021 р. у ході обговорення проєкту ОП із роботодавцями,  лікар-невролог 
КП «Волинська обласна клінічна лікарня» В. Салітра та психолог перинатального центру Т. Удалова відмітили, що 
клінічні психологи повинні володіти компетенціями, пов’язаними з роботою у медичних закладах. Відповідно 
важливим є включення у навчальний план освітнього компонента, пов’язаного з роботою клінічного психолога у 
закладах вказаного типу. У навчальному плані це відображено в уведенні ОК «Психологічна підтримка у медичних 
закладах». Практичний психолог Волинської психіатричної лікарні зазначила про необхідність формування 
компетентностей з дитячої клінічної психології, оскільки бракує фахівців такого профілю, відповідно у навчальний 
план запропоновано освітню компоненту «Проблеми дитячої клінічної психології» як вибіркову дисципліну.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Оскільки ОП Клінічна психологія реалізується лише рік, з 2021 року, випускників ОП ще не було. Разом з ти, 
забезпечується сприяння кар’єрному зростанню та отриманню здобувачами освіти професійного досвіду, 
наприклад, у формі впровадження елементів дуальної освіти (Майструк В.). В університеті активно функціонує 
Асоціація випускників (https://tinyurl.com/ynewpys7), яка організовує ділові зустрічі, круглі столи, спільні 
конференції з випускниками. У відділі молодіжної політики та соціальної роботи університету надаються 
безкоштовно профорієнтаційні консультації, налагоджена співпраця з владою міста та області, працедавцями та 
центрами зайнятості (https://vnu.edu.ua/uk/pratsevlashtuvannya-vypusknykiv-zakladiv-vyshchoyi-osvity).

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Освітня діяльність з реалізації ОП координується навчальним та навчально-методичним відділами забезпечення 
якості вищої освіти. Враховуючи результати моніторингу якості надання освітніх послуг, спеціалісти із вказаних 
структурних підрозділів готують рекомендації гаранту ОП, декану, групі забезпечення щодо усунення виявлених 
недоліків.
Такий моніторинг також здійснюється і на рівні кафедри та факультету. Декан періодично відвідує заняття із 
подальшим обговоренням з НПП актуальних питань освітнього процесу. За час реалізації ОП здобувачі освіти на 
істотні недоліки у структурі програми, доцільності зміни її ОК не вказували. Однак свої пропозиції стосовно змісту 
окремих дисциплін повідомляли гаранту ОП та викладачам. У підсумку було внесено зміни у зміст ОК, зокрема у 
модулі та завдання, що відображено у силабусах (наприклад, ОК «Психологія безпеки особистості»). В результаті 
моніторингу практичної підготовки ЗО, з метою підвищення її якості, розширено перелік баз практики. Також 
враховано пропозицію активізувати роботу стосовно налагодження та зміцнення наукових, освітніх контактів з 
іншими закладами освіти, свідченням чого є підписання договорів про освітньо-наукове співробітництво. Як 
результат реалізації програми «Academic IQ» було з’ясовано, що студенти не ознайомлені з санкціями за порушення 
доброчесності й застосування плагіату. Відповідно проводилася просвітницька робота  відповідно до Положення про 
систему запобігання та виявлення академічного плагіату. Також було з’ясовано, що студенти недостатньо розуміють 
реалізацію принципів конфіденційності інформації при клінічних дослідженнях. Відповідно була здійснена 
ознайомча робота з Положенням про комітет з етики наукових досліджень.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Акредитація ОП «Клінічна психологія» є первинною, тому її удосконалення ґрунтується на врахуванні досвіду 
акредитації інших освітніх програм ВНУ імені Лесі Українки та інших ЗВО. З метою обміну таким досвідом 
навчально-методичним відділом забезпечення якості вищої освіти започатковано Школу гарантів 
(https://tinyurl.com/2s3pksnh), в межах якої надається інформаційна підтримка колегами, які є гарантами і успішно 
завершили процедуру акредитації, є експертами НАЗЯВО та членами ГЕР. З огляду на отриману інформацію 
активізується робота щодо: популяризації принципів академічної доброчесності; організації навчального процесу з 
елементами дуальної освіти; залучення стейкхолдерів до удосконалення ОП; збільшення кількості баз практик, 
міжнародної грантової діяльності й програм міжнародної академічної мобільності. Окрім того, особливості 
реалізації ОП обговорюються на засіданнях кафедри, науково-методичної комісії факультету, вченої ради 
факультету з метою визначення шляхів покращення якості освітньої діяльності.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Учасники академічної спільноти (здобувачі освіти, НПП, гарант ОП, декан факультету, вчена рада факультету, 
науково-методична комісія та ін.) залучаються до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП, що реалізуються 
на засадах академічної доброчесності та демократії. Відповідно до п.1.3 Порядку формування освітніх програм та 
навчальних планів підготовки фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями денної та 
заочної форм навчання у ВНУ імені Лесі Українки проєкти ОП, навчального плану обговорюються студентами, 
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випускниками, викладачами, стейкхолдерами, адміністрацією університету шляхом проведення спільних засідань, 
оприлюднення проєктів ОП, навчального плану на сайті університету. Якісному забезпеченню навчання за ОП 
сприяє належний підбір гарантом кваліфікованого викладацького складу, проведення із ним зустрічей, 
зорієнтованих на підвищення якості освітнього процесу (https://tinyurl.com/2z2722jp). Практика 
взаємовідвідування занять сприяє визначенню слабких та сильних сторін змісту ОК.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті є багаторівневою. На загальноуніверситетському 
рівні вказана функція реалізується ректором, проректорами, Вченою радою. Основним підрозділом, який відповідає 
за якість освітнього процесу, є навчальний відділ, що підпорядковується ректорові, проректорові з навчальної 
роботи та рекрутації. Вагому організаційну підтримку у вказаному напрямі роботи структурним підрозділам надає 
навчально-методичний відділ забезпечення якості вищої освіти. Політику з академічної доброчесності й 
академічної свободи координує проректор з науково-педагогічної та міжнародної діяльності. Декан факультету, його 
заступники, вчена рада факультету, дорадчі органи (науково-методична комісія), органи студентського 
самоврядування опікуються впровадженням ОП і її вдосконаленням. Гарант освітньої програми, НПП 
безпосередньо реалізують ОП та здійснюють поточний моніторинг. ЗО та їх ініціативні групи забезпечують 
моніторинг питань супроводу, академічної підтримки здобувачів освіти.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу в ЗВО регулюються Статутом ВНУ імені Лесі Українки 
(https://vnu.edu.ua/uk/statut-snu-imeni-lesi-ukrayinki) і Колективним договором ВНУ імені Лесі Українки 
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/Koldog20201-2025new.pdf), Положенням про організацію навчального 
процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки 
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_orhanizatsiiu_navchalnoho_protsesu_2ch_rivniakh.pdf), 
контрактами науково-педагогічних працівників, які укладаються при прийомі на роботу 
(https://vnu.edu.ua/uk/viddil-kadriv-volinskogo-nacionalnogo-universitetu-imeni-lesi-ukrainki ), Правилами прийому до 
ВНУ імені Лесі Українки (https://vstup.vnu.edu.ua/вступ-2022-затверджено-правила-прийому/ ) та договорами 
здобувачів вищої освіти, які укладаються при вступі на навчання. Повний перелік організаційно-розпорядчих 
документів нормативно-правової бази, які регулюють права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу 
розміщений у вільному доступі на офіційному вебсайті ЗВО у вкладці «Нормативно-правова база» 
(https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza). У ЗВО з 2015 р. запроваджено електронний документообіг з 
використанням хмарного середовища Office-365, з 2020 р. – електронний розклад занять (ПС-розклад 
http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi).

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

На офіційному вебсайті ВНУ імені Лесі Українки у розділі «Громадське обговорення ОПП» розміщено проєкт ОПП, 
навчальний план та анкети для пропозицій (https://vnu.edu.ua/uk/gromadske-obgovorennya).

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

Інформація про ОПП 2021 р. оприлюднена: 
- на сайті університету
http://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-
12/%D0%9E%D0%9F%D0%9F%20%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%
B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20-
%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf   
- на сайті факультету 
https://volnu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kzsp_vnu_edu_ua/ERnc52Ly-eRPttSX_LkU-r8Bfl5r-
2f_M6tSUGARIiUAAg?e=dqWbzt 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони:
1. ОП реалізується НПП з базовою освітою «Клінічна психологія», таких фахівців в Україні одиниці, залучаються 
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зарубіжні й вітчизняні фахівці, зокрема професор Єльської школи медицини, клінічний антрополог М. Бойко.
2. Узгодження ОП з Британською програмою професійної підготовки клінічних психологів, що відкриває простір 
для міжнародної академічної мобільності здобувачів освіти.
3. Реалізація навчання з елементами дуальної освіти на ОП (В. Майструк) та міжнародної академічної мобільності 
(А. Кихтюк).
4. Виконання міжнародно-грантової діяльності, зокрема єдиної програми в Україні Ж. Моне Еразмус+ з проблем 
удосконалення професійної підготовки фахівців у галузі психічного здоров’я за стандартами ЄС.
5. Виконання на кафедрі загальної та клінічної психології науково-дослідної розробки за кошти державного 
бюджету «Моральна травма учасників бойових дій: нейрокогнітивні кореляти і психологічні інтервенції», до 
реалізації якої залучені НПП з групи забезпечення та магістри.
6. Ученими ЗВО розроблено та адаптовано єдину в Україні україномовну ліцензовану програму для обробки 
текстової інформації (LIWC), що дозволяє ЗО проводити клінічні психолінгвістичні дослідження, а також 
розроблено перші онлайн-програми психологічної самодопомоги різним верствам населення, що сприяє 
оволодінню діджеталізованими формами надання психологічної допомоги.
7. Завдяки функціонуванню у ЗВО Українського центру психотравми та Ветеранського хабу НПП мають можливість 
здійснювати постійні психотерапевтичну та консультаційну практики в межах проєктної діяльності, а ЗО другого 
(магістерського) рівня забезпечені майданчиком для проходження різних видів практик.
8. ЗО представляють результати власних досліджень на міжнародних конференціях, які проводяться в університеті, 
а також публікуються у фахових журналах ВНУ імені Лесі Українки, які внесені до наукометричних баз, зокрема в 
журналі «East European Journal оf Psycholinguistcs», індексованого в базі Scopus (Q 2) та представленого в категорії А 
зі спеціальності Психологія (Засєкіна Л. є заступником головного редактора), а також у фаховому виданні 
«Психологічні перспективи» (категорія Б).
9. Матеріально-технічна база ЗВО дає змогу проводити лабораторні нейропсихологічні дослідження на базі 
факультету біології та лісового господарства.
Слабкі сторони:
1. Потребує підсилення кадрове забезпечення підготовки магістрів з клінічної психології. Фахівців з базовою освітою 
«Клінічна психологія» та з науковими ступенями в Україні немає, оскільки перша ОП «Клінічна психологія» в 
Україні з’явилася у 2016 р., відповідно відсутня наукова спеціальність з клінічної психології (в Україні існує 
спеціальність 19.00.04 – медична психологія, яка за міжнародними стандартами є лише розділом клінічної 
психології).
2. Труднощі в реалізації програми «Подвійний диплом» в ЗВО Польщі через неподільний блок бакалаврату та 
магістратури з психології та клінічної психології.
3. Відсутність сертифікованих курсів з науково-доказових методів психотерапії.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективи розвитку ОП: 
1. Захист дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня викладачами ОП, які мають базову освіту з 
клінічної психології і навчаються в аспірантурі на поточний момент (Т. Гордовська). Реалізація програми 
«Подвійний диплом» з підготовки доктора філософії з психології з Макмастерським університетом (Канада), 
внаслідок чого Т. Гордовська, за умови успішного захисту, отримає два дипломи з наукового ступеня: України і 
Канади.
2. Укладання програми «Подвійний диплом» з університетом Англія Раскін, Велика Британія, Кембридж, з яким 
підписано меморандум та встановлена співпраця в межах Twinning Scheme за підтримки Британського уряду.
3. Активізація програм академічної мобільності на програмах, споріднених із ОП «Клінічна психологія» в Республіці 
Польща, а також в інших країнах ЄС.
4. Ліцензування сертифікованих програм «Когнітивно-поведінкова терапія» та «Протокол реконсолідації 
травматичної пам’яті» для навчання психотерапевтів та здобувачів освіти. 
5. Постійний моніторинг та оновлення ОП «Клінічна психологія» відповідно до вимог роботодавців, пропозицій 
стейкхолдерів та інноваційних змін в освітньо-науковому середовищі, а також відповідно до Стандарту для другого 
(магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 053 Психологія.
6. Підготовка до англомовного викладання на ОП «Клінічна психологія» для ефективної інтернаціоналізації 
програми та її конкурентоспроможності у світовому освітньому просторі.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Сторінка 22



Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Цьось Анатолій Васильович

Дата: 22.09.2022 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Написання 
кваліфікаційної 
роботи

підсумкова 
атестація

ОК 16 Написання 
2022.pdf

afOeeYxk3QfXUrrnq
IurNSAn9M1agM8/k

YmrC4UMizY=

Фонди бібліотеки ВНУ імені Лесі 
Українки - 
http://library.vnu.edu.ua/, 
інституційний репозитарій - 
https://evnuir.vnu.edu.ua/, 
безлімітне підключення до 
мережі Інтернет. Для праці над 
кваліфікаційною роботою 
здобувачам (за потреби) 
надається робоче місце у 
приміщеннях факультету або 
бібліотеки.

Переддипломна 
науково-дослідна 
практика

практика ОК 15 
Переддипломна 

2022.pdf

euJ9nOx8IZ4EC9s/c
KYyt1XUb1diSThUZ9

DwHPMzJX8=

Проведення досліджень на на 
підставі підписаних договорів з 
базами практик та ЗСО-
партнерами.  Фонди бібліотеки 
ВНУ імені Лесі Українки - 
http://library.vnu.edu.ua/, 
інституційний репозитарій - 
https://evnuir.vnu.edu.ua/, 
безлімітне підключення до 
мережі Інтернет

Просвітницька 
практика

практика ОК 14 
Просвітницька 

2022.pdf

f6x2kYx8LdgYs9JLh
VTfwJl/Ttl0AN8jFq

GTHccJyIo=

Матеріально-технічне 
обладнання баз практик

Діагностично-
консультаційна 
практика

практика ОК 13 Діагностично 
2022.pdf

gVWhnDBKzJkTkVQ
vpq02nAVwpsbq9hq

9fJYZVEXcCw4=

Матеріально-технічне 
обладнання баз практик

Етика соціальних, 
поведінкових та 
клінічних досліджень

навчальна 
дисципліна

ОК 12 Етика 
2022.pdf

iSi5wCTUCBL9/+tsO
GJEizC7oQAYnmm

MjlmRtFgHkr4=

Ноутбук Lenovo Enhanced 
experience 2.0, проектор Ep EMP-
20, безлімітне підключення до 
мережі Інтернет. MS Windows 
10, MS Office 365(Word, Excel, 
Power Point), система Eye-
Tracking PupilLabs для 
відстежування рухів очей, 
сиcтема комп’ютерної 
електроенцефалографії Neurocom 
19 

Діагностика психічних 
розладів

навчальна 
дисципліна

ОК 11 Діагностика 
2022.pdf

/at5IpoH2MxbwvloH
eIy2rKe9u74DO9cRf

BSDdo2n5U=

Ноутбук Lenovo Enhanced 
experience 2.0, проектор Ep EMP-
20, безлімітне підключення до 
мережі Інтернет. MS Windows 
10, MS Office 365(Word, Excel, 
Power Point).

Концептуалізація 
випадку у 
психологічнійпрактиц
і

навчальна 
дисципліна

ОК 10 
Концептуалізація 

2022.pdf

fhh/lkH1ce59+Lcy4a
6Fvh3HXb/qeX8Kj1z

WYAiHq8o=

Тренінгова аудиторія (216), 
ноутбук Lenovo Enhanced 
experience 2.0, проектор Ep EMP-
20, безлімітне підключення до 
мережі Інтернет. MS Windows 
10, MS Office 365(Word, Excel, 
Power Point)

Підготовка до 
атестаційного 
екзамену

підсумкова 
атестація

ОК 17 Підготовка 
2022.pdf

0FCfqBA9wgBbudsA
12Zz4ePaBw+nDJXG

raB96jfhm4E=

Фонди бібліотеки ВНУ імені Лесі 
Українки - 
http://library.vnu.edu.ua/, 
інституційний репозитарій - 
https://evnuir.vnu.edu.ua/, 
безлімітне підключення до 
мережі Інтернет

Психічне здоров'я та навчальна ОК 9 Психічне EVsVz3xWVkC/s9T8 Ноутбук Lenovo Enhanced 



емоційний дистрес дисципліна 2022.pdf zxJB4gd+JtAnakxCC
CZiRib2K74=

experience 2.0, проектор Ep EMP-
20, безлімітне підключення до 
мережі Інтернет. MS Windows 
10, MS Office 365(Word, Excel, 
Power Point)

Когнітивно-
поведінкова терапія: 
теорія і практика

навчальна 
дисципліна

ОК 7 Когнітивно 
2022.pdf

ZJEBkU4ESM6l4iO8
GQ2YzzYwVaqCLF9
8UuNF3jNhA5M=

Тренінгова аудиторія (216), 
ноутбук Lenovo Enhanced 
experience 2.0, проектор Ep EMP-
20, безлімітне підключення до 
мережі Інтернет. MS Windows 
10, MS Of ice 365 (Word, Excel, 
Power Point)

Дослідницькі методи в 
сфері психічного 
здоров'я

навчальна 
дисципліна

ОК 6 Дослідницькі 
2022.pdf

VV3DoIWxpgtKGAc
F5YgbDWx49j2dJeT

BFJDwypRtDnU=

Ноутбук Lenovo Enhanced 
experience 2.0, проектор Ep EMP-
20

Психологія безпеки 
особистості

навчальна 
дисципліна

ОК 5 Психологія 
2022.pdf

wE60NB/Su7B3teYa
Tp3HHWOf41o6xCY

NHG518XIZfIE=

Ноутбук Lenovo Enhanced 
experience 2.0, проектор Ep EMP-
20, безлімітне підключення до 
мережі

Психологія 
особистісної події

навчальна 
дисципліна

ОК 4 Психологія 
2022.pdf

43BYuGKf4dtuGl+y3
1K6oR2WW7SY4dA

W4X663tJFLPk=

Ноутбук Lenovo Enhanced 
experience 2.0, проектор Ep EMP-
20, безлімітне підключення до 
мережі Інтернет. MS Windows 
10, MS Office 365(Word, Excel, 
Power Point)

Психологія здоров’я та 
ортобіозу особистості

навчальна 
дисципліна

ОК 3 Психологія 
2022.pdf

GYHIFNsAx4eIcZ7r
K9vCPFhl2CYSxBmc

8hNP6ciaJlQ=

Ноутбук Lenovo Enhanced 
experience 2.0, проектор Ep EMP-
20, безлімітне підключення до 
мережі Інтернет. MS Windows 
10, MS Office 365(Word, Excel, 
Power Point)

Наукова комунікація 
іноземною мовою

навчальна 
дисципліна

ОК 2 Наукова 
2022.pdf

J90xRlT7PDKSNhW
Z7rMwpZZXPgDWY
GRZNFNR3DL0v6g

=

Ноутбук Lenovo Enhanced 
experience 2.0, проектор Ep EMP-
20, безлімітне підключення до 
мережі Інтернет. MS Windows 
10, MS Office 365(Word, Excel, 
Power Point)

Управління проєктами навчальна 
дисципліна

ОК 1 Управління 
2022.pdf

oSLOj0UeX4mTp8O
B4EkXhzPSOd8P3vj

gwc1u/VPina8=

Ноутбук Lenovo Enhanced 
experience 2.0, проектор Ep EMP-
20, безлімітне підключення до 
мережі Інтернет. MS Windows 
10, MS Office 365(Word, Excel, 
Power Point)

Основи клінічної 
психології: сучасні 
напрями та 
перспективи

навчальна 
дисципліна

ОК 8 Основи 
2022.pdf

XyG8fQh8QvG+HnK
Mnd4WgXK0IjMLqu
pl4Yq7GGHA6BQ=

Ноутбук Lenovo Enhanced 
experience 2.0, проектор Ep EMP-
20, безлімітне підключення до 
мережі Інтернет. MS Windows 
10, MS Office 365(Word, Excel, 
Power Point)
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ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

285026 Федотова 
Тетяна 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Психології Диплом 
спеціаліста, 
Волинський 
державний 
університет 

21 Дослідницькі 
методи в сфері 
психічного 
здоров'я

Виконуються пункти 
1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 14, 
15, 19, п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 



імені Лесі 
Українки, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

040301 
Практична 
психологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 062588, 
виданий 

10.11.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
032496, 
виданий 

26.10.2012

освітньої діяльності. 

П. 1. 
1. Федотова Т.В. 
Особливості вияву 
суб’єктивного 
благополуччя як 
показника психічного 
здоров’я особистості 
(на прикладі 
працівників 
державної служби). 
Психологічні 
перспективи. Випуск 
31. Луцьк : СНУ імені 
Лесі Українки, 2018. 
С. 280 – 291. (Index 
Copernicus) 
https://doi.org/10.2903
8/2227-1376-2018-31-
280-291 
2. Федотова Т.В., 
Кульчицька А.В. 
Соціально-
психологічні аспекти 
формування харчової 
поведінки в 
підлітковому віці. 
Психологічні 
перспективи. Випуск 
33. Луцьк : СНУ імені 
Лесі Українки, 2019. С. 
178 – 204. (Index 
Copernicus) 
https://doi.org/https://
doi.org/10.29038/2227-
1376-2019-33-178-191
3. Федотова Т.В., 
Кульчицька А.В. 
Особливості 
взаємозв’язку між 
конструктом 
професійного 
вигорання та проявом 
агресивних форм 
поведінки особистості. 
Психологічні 
перспективи. Випуск 
34. Луцьк : СНУ імені 
Лесі Українки, 2019. С. 
80-93. (Index 
Copernicus) 
https://doi.org/10.2903
8/2227-1376-2019-34-
80-93
4. Федотова Т.В., 
Малімон Л.Я. 
Особливості вияву 
емоційно-вольового 
компоненту 
самоефективності в 
старшому шкільному 
віці. Психологічні 
перспективи. Випуск 
35. Луцьк : СНУ імені 
Лесі Українки, 2020. 
С. 135-147. (Index 
Copernicus) 
https://doi.org/https://
doi.org/10.29038/2227-
1376-2020-35-135-147
5. Федотова Т.В., 
Кульчицька А.В. 
Особливості вияву 
когнітивно-стильових 
характеристик та 
креативності в 
публічних службовців. 
Психологічні 
перспективи. Випуск 
36. Луцьк : ВНУ імені 



Лесі Українки, 2020. 
С. 208-224 (Index 
Copernicus) 
https://doi.org/10.2903
8/2227-1376-2020-36-
208-224
6. Федотова Т.В., 
Кихтюк О.В., 
Кульчицька А.В. 
Психологічна 
підтримка у 
формування харчової 
поведінки підлітків в 
роботі клінічного 
психолога. 
Перспективи та 
інновації науки (Серія 
«Педагогіка», Серія 
«Психологія». Серія 
«Медицина»). Випуск 
4(4). Київ, 2021. С. 
410-422 (Index 
Copernicus) 
https://doi.org/10.5205
8/2786-4952-2021-
4(4)-410-422
7. Федотова Т.В., 
Кихтюк О.В. 
Психологічна 
підтримка 
особистості: методи та 
особливості роботи 
клінічного психолога. 
Психологічні 
перспективи. Випуск 
38. Луцьк : ВНУ імені 
Лесі Українки, 2021. С. 
63-75 (Index 
Copernicus) 
https://doi.org/10.2903
8/2227-1376-2021-38-
63-75УДК 159.922
8. Федотова Т.В., 
Лазорко О.В. Арт-
терапія як метод 
духовної підтримки 
пацієнтів у клінічній 
практиці. 
Психологічні 
перспективи. Випуск 
39. Луцьк : ВНУ імені 
Лесі Українки, 2022. 
С. 240-257 (Index 
Copernicus) 
https://doi.org/10.2903
8/2227-1376-2022-39-
laz
9. Федотова Т.В., 
Борейко Ю. Г, 
Кулакевич М. А. 
Церква і пандемія 
COVID-19 в Україні: 
вакцинація як виклик 
. Софія. Гуманітарно-
релігієзнавчий вісник. 
2022. № 1 (19). С. 12–
15.
10. Федотова Т.В. 
Проблема 
переживання 
самотності 
особистістю в умовах 
військових дій (на 
прикладі емпіричного 
дослідженні студентів-
психологів). Наукові 
перспективи (Серія 
«Державне 
управління», Серія 
«право». Серія 
«Економіка» Серія 



«Медицина», Серія 
«Педагогіка», Серія 
«Психологія»). 
Випуск №5(23). 2022. 
С. 551-563.
11. Larysa Zasiekina, 
Tetiana Pastryk, Mariia 
Kozihora, Tetiana 
Fedotova, Serhii 
Zasiekin  Cognition, 
Emotions, and 
Language in Front-Line 
Healthcare Workers: 
Clinical and Ethical 
Implications for 
Assessment Measures. 
PSYCHOLINGUISTICS. 
2021, 30(1). P. 8-25 
(Індекс VofS) 
https://doi.org/10.3147
0/2309-1797-2021-30-
1-8-25
12. Yuirii Boreiko, 
Tetiana Fedotova 
Covid-19 Pandemic as 
an Extreme Event: 
Effects, Reactions, 
Consequences. 
EUROPEAN JOURNAL 
OF 
TRANSFORMATION 
STUDIES. 2021. Vol.9, 
№2. Р. 125-142. 
13. Федотова Т.В., 
Борейко Ю. Г. Вияв 
альтруїстичних 
тенденцій в 
старшокласників з 
різним рівнем довіри 
Перспективи та 
інновації науки (Серія 
«Педагогіка», Серія 
«Психологія». Серія 
«Медицина»). Випуск 
7(12). Київ, 2022. С. 
613-624 (Index 
Copernicus)
14. Larysa Zasiekina, 
Oleg Kokun, Mariia 
Kozihora, Tetiana 
Fedotova, Olena 
Zhuravlova, Martha 
Bojko A Concept 
Analysis of Moral 
Injury in Ukrainian 
National Guard Service 
Members’ Narratives: A 
Clinical Case Study. 
East European Journal 
of Psycholinguistics. 
2022, 9 (1). Р.  296-314 
(VofS) 
https://doi.org/10.2903
8/eejpl.2022.9.1.zas
П. 2. 
1. Навчальний 
посібник: Федотова 
Т.В., Кульчицька А.В., 
Мудрик А.Б., Соловей-
Лагода О.В. 
Соціально-
психологічний 
тренінг: теорія та 
практика [Текст] : 
навч. посіб.  Луцьк : 
Вежа-Друк, 2020. 168 
с. (свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 101248 від 
16.12.20)



2. Монографія: 
Психічне здоров’я 
працівників 
державних установ 
[Текст] : монографія / 
Д. П. Власюк, Л. В. 
Засєкіна, О. В. Кихтюк 
та ін. / за заг. ред. Л. 
В. Засєкіної, А. В. 
Кульчицької. – Луцьк 
: Вежа-Друк, 2018. – 
С. 43-58. (свідоцтво 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір № 101252 від 
16.12.20)
3. Стаття: Федотова 
Т.В. Особливості 
вияву суб’єктивного 
благополуччя як 
показника психічного 
здоров’я особистості 
(на прикладі 
працівників 
державної служби. 
Психологічні 
перспективи. Випуск 
31. Луцьк : СНУ імені 
Лесі Українки, 2018. 
С.  280-291. (Index 
Copernicus) 
https://doi.org/10.2903
8/2227-1376-2018-31-
280-291 (свідоцтво 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір № 101332 від 
21.12.20)
4. Стаття: Федотова 
Т.В., Кульчицька А.В. 
Соціально-
психологічні аспекти 
формування харчової 
поведінки в 
підлітковому віці. 
Психологічні 
перспективи. Випуск 
33. Луцьк : СНУ імені 
Лесі Українки, 2019. С.  
178-204. (Index 
Copernicus) 
https://doi.org/https://
doi.org/10.29038/2227-
1376-2019-33-178-191 
(свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 101329 від 
21.12.20)
5. Стаття: Федотова 
Т.В., Кульчицька А.В. 
Особливості 
взаємозв’язку між 
конструктом 
професійного 
вигорання та проявом 
агресивних форм 
поведінки особистост. 
Психологічні 
перспективи. Випуск 
34. Луцьк : СНУ імені 
Лесі Українки, 2019. С. 
80-93. (Index 
Copernicus) 
https://doi.org/10.2903
8/2227-1376-2019-34-
80-93 (свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 101326 від 
21.12.20)



6. Монографія 
Соціально-
психологічна 
компетентність 
персоналу у сфері 
публічного 
управління [Текст] : 
монографія / кол. авт. 
: О. В. Лазорко, О. В. 
Кихтюк, А. В. 
Кульчицька [та ін.]; за 
заг. ред. О. В. Лазорко, 
Т. В. Федотової. Луцьк 
: Вежа-Друк, 2020. С. 
40-57. (свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 108528 від 
08.10.21)
П. 3. 
1. Федотова Тетяна 
Суб’єктивне 
благополуччя як 
показник психічного 
здоров’я особистості. 
Психічне здоров’я 
працівників 
державних установ 
[текст] : монографія / 
Д. П. Власюк, Л. В. 
Засєкіна, О. В. Кихтюк 
та ін. / за заг. ред. Л. 
В. Засєкіної, А. В. 
Кульчицької. – Луцьк 
: Вежа-Друк, 2018. С. 
43-58.
2. Федотова Тетяна 
Акмеологічна 
орієнтація 
особистості. 
Соціально-
психологічна 
компетентність 
персоналу у сфері 
публічного 
управління [Текст] : 
монографія / кол. авт. 
: О. В. Лазорко, О. В. 
Кихтюк, А. В. 
Кульчицька [та ін.]; за 
заг. ред. О. В. Лазорко, 
Т. В. Федотової. Луцьк 
: Вежа-Друк, 2020. С. 
40-57.
3. Федотова Т.В., 
Кульчицька А.В., 
Мудрик А.Б., Соловей-
Лагода О.В. 
Соціально-
психологічний 
тренінг: теорія та 
практика [Текст] : 
навч. посіб. /  Луцьк : 
Вежа-Друк, 2020. 168 
с.
П. 4. 
1. Дослідницькі 
методи в сфері 
психічного здоров’я: 
навчально-методичні 
матеріали до 
проведення 
практичних та 
лабораторних робіт / 
Укладач Тетяна 
Володимирівна 
Федотова. Луцьк : ПП 
Іванюк В.П. 2022. 60 
с.
2. Щоденник звітної 
документації з 



проходження 
виробничої 
діагностично-
консультаційної 
практики для 
студентів освітнього 
ступеня «магістр» 
спеціальності 053 
«Психологія» 
освітньої програми 
«Клінічна психологія» 
денної форми 
навчання : метод. 
матеріали / Укладач 
Тетяна 
Володимирівна 
Федотова. Луцьк: РВВ 
«Вежа-Друк», 2022. 
48 с.
П. 7.
1. Опонування 
кандидатської 
дисертації Борейчук 
Ірини Олегівни  
«Психологічні 
особливості проявів 
ксенофобії у 
студентів» (2 березня 
2018 р.) – 19.00.01 
загальна психологія, 
історія психології.
2. Член 
спеціалізованої вченої 
ради К. 32.051.05 із 
захисту дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
психологічних наук із 
спеціальності 19.00.01 
– загальна психологія, 
історія психології; з 
2008 р. по 2021 р.
П. 11. 
• 9-10 жовтня  2018 р. 
семінар «Формування 
і розвиток 
професійних 
компетентностей 
державних 
службовців»;
• 24-25 вересня 2019 р.  
тема семінару 
тренінгу «Соціально-
психологічні аспекти 
діяльності державного 
службовця»; 
http://www.volyn-
cppk.com.ua/news-
view/sotsialno-
psykholohichni-
aspekty-diialnosti-
derzhavnoho-
sluzhbovtsia1/
• 6-7 листопада 2019 р. 
тренінг « Професійна 
комунікація. 
Профілактика 
професійного 
вигорання»;
• 26 листопада 2019 р.  
– комунікативний 
тренінг для посадових 
осіб виконавчих 
органів 
Нововолинської 
міської ради; 
http://www.volyn-
cppk.com.ua/news-
view/pidvyshchuiut-
riven-komunikatyvnoi-
kompetentnosti-



posadovi-osoby-
vykonavchykh-orhaniv-
novovolynskoi-miskoi-
rady/
• 4 березня 2020 р. 
участь в Школі 
молодого управлінця 
при Волинському 
РЦПК для студентів 
вищих навчальних 
закладів – тренінг 
самопрезентації; 
http://www.volyn-
cppk.com.ua/news-
view/shkola-molodoho-
upravlintsia1/
• 9 червня 2020 р. 
інтерактивна лекція в 
ZOOM «Поняття 
стресу та його вплив 
на психіку 
особистості. Проблема 
емоційного 
вигоряння»;
• 12 серпня 2020 р. 
навчання за 
професійною 
програмою 
держслужбовці 
Головного управління 
Пенсійного фонду 
України у Волинській 
області. Тема заняття: 
Професійне здоров'я 
працівників та 
соціально-
психологічний клімат 
колективу; 
http://www.volyn-
cppk.com.ua/news-
view/navchannia-
derzhavnykh-
sluzhbovtsiv-
holovnoho-upravlinnia-
pensiinoho-fondu-
ukrainy-u-volynskii-
oblasti4/
• 31.08.20- 2.09.20 р. 
навчання за 
короткостроковою 
програмою 
«Командна робота і 
взаємодія» 
представників органів 
місцевого 
самоврядування та 
працівників публічної 
служби області; 
http://www.volyn-
cppk.com.ua/news-
view/komandna-
robota-i-vzaiemodiia/
• 14-15 квітня 2021 р. 
інтерактивна лекція в 
ZOOM «Тайм-
менеджмент»;
• 3 червня 2021 р. 
інтерактивна лекція в 
ZOOM «Соціально-
психологічний клімат 
організації»;
• серпень 2022 р. 
проведення лекцій за 
спеціальною 
короткостроковою 
програмою 
підвищення 
кваліфікації 
«Cоціально-
психологічні аспекти 
діяльності публічного 



службовця» у 
Волинському 
регіональному центрі 
підвищення 
кваліфікації.
П. 12. 
1. Федотова Т., Жук А. 
Особливості образу 
власного тіла та 
харчової поведінки і 
осіб підліткового віку. 
Соціальна адаптація 
людей літнього віку в 
сучасному суспільстві, 
ортобіоз та паліативна 
допомога із циклу 
Психологічні складові 
сталого розвитку 
суспільства: пошук 
психологічного 
обґрунтування на 
виклики сучасності // 
Матеріали V науково-
практичної 
конференції та 
форуму університетів 
третього віку (19-21 
грудня 2018 року, 
м.Луцьк) / За 
заг.наук.ред. 
Ж.П.Вірної. Луцьк : 
СНУ імені Лесі 
Українки, 2019. С. 218-
224.
2. Федотова Т.В. 
Довіра як складова 
соціальної безпеки 
особистості. Виклики 
та парадокси 
соціальної взаємодії в 
постмодерному світі: 
лінгвістичний та 
психологічний 
аспекти: матеріали ІІ 
Міжнар.наук.-
практ.конф. (15-16 
квітня 2021 р.) /за заг. 
ред. О. В.Лазорко, В. 
А. Ущиної. Луцьк, 
2021. С.149-152.
3. Федотова Т.В. 
Довіра як передумова 
гармонійних взаємин 
особистості. Теорія та 
практика 
психокорекції 
особистості : зб. матер. 
Всеукр. наук.-практ. 
інтернет-конф. / МОН 
України, Уманський 
держ. пед. ун-т імені 
Павла Тичини ; 
[голов. ред.: Сафін О. 
Д. ; редкол: Вахоцька 
І. О., Дудник О. А., 
Якимчук І. П]. Умань, 
2021. С.126-128.
4. Федотова Тетяна, 
Корнійчук Юлія 
Довірливі взаємини в 
діаді «лікар-пацієнт» 
як важлива умова 
швидкого одужання. 
Особистість і 
суспільство: 
методологія та 
практика сучасної 
психології : матеріали 
VІІІ Міжнар. наук.-
практ. інтернет-конф. 
(10-14 трав. 2021 р.) = 



Abstract VІІІ 
International Scientific 
& Practical Internet 
Conference (May 10-14, 
2021) / за заг. ред. Я. 
О. Гошовського, О. В. 
Лазорко, Т. І. 
Дучимінської, А. В. 
Кульчицької, А. Б. 
Мудрик, Т. В. 
Федотової. Луцьк : ПП 
Іванюк В. П, 2021. 
С.118-120; 
https://www.inforum.i
n.ua/conferences/25/8
3/633
5. Федотова Т. В., 
Попович І. М. 
Проблема харчової 
поведінки особистості. 
Особистість і 
суспільство: 
методологія та 
практика сучасної 
психології : матеріали 
ХІІІ Міжнар. наук.-
практ. інтернет-конф. 
(15 травня 2022 р.) = 
Abstract VІІІ 
International Scientific 
& Practical Internet 
Conference (May 15, 
2022) / за заг. ред. Я. 
О. Гошовського, О. В. 
Лазорко, Т. І. 
Дучимінської, А. В. 
Кульчицької, А. Б. 
Мудрик, Т. В. 
Федотової. − Луцьк: 
ПП Іванюк В. П, 2022. 
С.97-98.
6. Tetsana Fedotova, 
Tamara Duchyminska, 
Anna Kulchytska, 
Myhailo Kots 
Occupational burnout 
as a manifestation of 
aggressive forma in 
personal behavior. 
«MODERN TRENDS 
IN SCIENCE AND 
PRACTICE.VOLUME 
1» : collective 
monograph  / Compled 
by V. Shpak; Chairman 
of the Editorial Board S. 
Tabachnikov. Sherman 
Oaks, California: GS 
Publishing Servies, 
2021. P. 165-171. https: 
//doi.org/ 
10.51587/9781-7364-
13302-2021-005
7. Федотова Т.В. 
Емоційні потреби 
особистості в схема-
терапії Дж. Янга / 
Психологічні основи 
здоров’я, освіти, науки 
та самореалізації 
особистості : 
Матеріали ХIV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Луцьк, 
7-8 квітня 2022 р.) / 
ВНУ імені Лесі 
Українки; кафедра 
практичної психології 
та психодіагностики; 
за заг. ред. 



Л.І.Магдисюк. Луцьк, 
Вежа-Друк, 2022. С. 
176-178.
8. Федотова Т. В., 
Торчинюк Н.В. 
Теоретичні аспекти 
вивчення проблеми 
самотності 
особистості. Актуальні 
проблеми клінічної 
психології та 
нейропсихології: зб. 
Тез доп. І 
міжнар.наук-
практ.конф. (26-27 
трав. 2022., м.Луцьк, 
Україна). Луцьк: ФОП 
Іванюк В.П., 2022. 
С.73-75.
П. 14. 
1. Студентська 
проблемна група 
«Соціально-
психологічні аспекти 
формування 
психічного здоров’я 
особистості» (2021 по 
2022р.) (план роботи 
проблемної групи 
додається) 5 студентів;
2. Павленко Ілля 
(Психологія, 11 група, 
призове місце на 
конкурсі студентських 
наукових робіт), 
Шифр «Емоційний 
інтелект» Тема: 
«Особливості 
стратегій розв’язання 
конфлікту в 
старшокласників із 
різним рівнем 
емоційного інтелекту»   
П. 15. 
- керівництво 
науковими роботами 
слухачів секції 
психології ВО МАН, 
які займали призові 
місця у 
Всеукраїнському 
конкурсі-захисті 
наукових робіт:
2018 – І місце 
Демидюк Ангеліна;
2019 – ІІІ місце Цьок 
Юлія;
2022 – ІІІ місце Пасич 
Валерія
П. 19. 
- ВОГО ОМЕП 
(Organisation Moundial 
Education Prescolare) 
(2010-дотепер);
- Українська асоціація 
організаційних 
психологів та 
психологів праці 
(УАОППП) (з 2013 р. 
по теперішній час).

Підвищення 
кваліфікації:
1. Заочне, стажування 
на кафедрі 
психодіагностики та 
клінічної психології 
факультету психології 
Київського 
національного 
університету імені 



Тараса Шевченка 
(30.03 – 30.09 2018 
р.). Сертифікат № 
056/880  від 
16.10.2018 р.
2. Підвищення 
кваліфікації за 
категорією керівників 
гуртків ЗПО: науково-
технічний та 
дослідницько-
експериментальний 
напрям Волинський 
Інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 
(8.01.2019-18.01.2019). 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації АС 
№02139699/00196-19 
від 18.01.2019.
3. Навчальний курс 
професійної 
практичної підготовки 
фахівців: Соціальна 
адаптація людей 
літнього віку в 
сучасному суспільстві, 
ортобіоз та паліативна 
допомога із циклу: 
Психологічні складові 
сталого розвитку 
суспільства: пошук 
психологічного 
обґрунтування на 
виклики сучасності 
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, факультет 
психології та 
соціології, кафедра 
педагогічної та вікової 
психології (21.11.19-
22.11.19). Сертифікат 
учасника 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції та 
форуму УТВ від 
22.11.2019 б/н.
4. Навчальний курс 
професійної 
практичної підготовки 
фахівців до роботи з 
дітьми з порушенням 
розвитку 
«Прикладний аналіз 
поведінки 
(Appliedbehavioranalys
is АВА)», Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, факультет 
психології та 
соціології, кафедра 
педагогічної та вікової 
психології (27-
29.10.2020). 
Сертифікат учасника 
науково-практичного 
семінару з 
міжнародною участю 
«Поведінковий аналіз 
(АВА) в контексті 
надання 
психологічної 
допомоги дітям з 
ускладненою 
психогенезою» від 



29.10.20 б/н.
5. Заочне стажування 
на кафедрі психології 
Університету «КРОК», 
кафедра психології 
Університету «КРОК» 
(01.10.20-1.04.21). 
Сертифікат № 564-21 
від 10.06.2021.
6. Заочне стажування 
на кафедрі психіатрії, 
наркології та 
медичної психології 
Тернопільського 
національного 
медичного 
університету імені І. Я. 
Горбачевського (11.10. 
2021-11.04.2022 р.). 
Сертифікат № 
02/1002 від 
14.04.2022.
7. BASIC 
CONSULTANT OF 
POSITIVE 
PSYCHOTHERAPY 
WORLD 
ASSOCIATION FOR 
POSITIVE AND 
TRANSCULTURAL 
PSYCHOTHERAPY 
(WAPP). Сертифікат 
№UKR-308-2021 
September 2021.
8. Навчальний 
онлайн-курс «Допит 
дитини: процесуальні 
та психологічні 
особливості» 
Всеукраїнський 
громадський центр 
«Волонтер», за 
підтримки 
Представництва 
Дитячого фонду ООН 
(ЮНІСЕФ) в Україні в 
межах проекту 
«розбудова 
потенціалу поліції для 
забезпечення прав та 
якнайкращих 
інтересів дитини») 
(20.03.22-07.04.22). 
Сертифікат UpaV0Gw-
4mn 7 квітня 2022 
року.
9. Навчальний 
онлайн-тренінг 
«Проведення 
допиту/опитування 
дитини в умовах 
збройного конфлікту 
та/або воєнного 
стану» 
Представництво 
Дитячого фонду ООН 
(ЮНІСЕФ) в Україні 
(квітень 2022 року). 
Сертифікат б/н 
квітень 2022 року.
10. Онлайн тренінг 
для психологів 
«Особливості 
психологічної 
підтримки  
внутрішньо 
переміщених осіб» 
USAID «Підтримка 
реформи охорони 
здоров’я», в рамках 
підтримки діяльності 



щодо організації 
надання медичної 
допомоги внутрішньо 
переміщеним особам, 
що постраждали від 
війни РФ проти 
України (27-29.04 
2022 р.). Сертифікат 
б/н 27-29.04.2022.

12366 Лазорко 
Ольга 
Валеріївна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Психології Диплом 
доктора наук 
ДД 007242, 

виданий 
12.12.2017, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 042221, 
виданий 

11.10.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
040448, 
виданий 

22.12.2014, 
Атестат 

професора AП 
003120, 
виданий 

27.09.2021

15 Психологія 
безпеки 
особистості

Виконуються пункти 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20 
п. 38 Ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності. 

П.1 
1. Lazorko O. Modern 
Types of Psychological 
Correction and their 
Practical Application. / 
Lazorko O, Overchuk V, 
Zhylin M, Bereziak K, 
Savelchuk I. // SRP. 
2020; 11(11): 1316- 
1322.doi:10.31838/srp.2
020.11.186 (Web of 
Science) 
2. Lazorko O., Virna 
Zh., Yahurov V., 
Valchuk-Orkusha O., 
Melnyk I., Sherman M. 
The Safety of 
Professionalization 
Subjects in 
Psychological and 
Neuropsychological 
Aspects. BRAIN. Broad 
Research in Artificial 
Intelligence and 
Neuroscience. 2021, 
Vol. 12, Issue 1, 19-39 ; 
https://doi.org/10.1866 
2/brain/12.1/168 
3. Lazorko, Olha et al. 
(2021). Professional 
Safety of Personality: 
System Regularities of 
Functioning and 
Synergetic Effects of 
Self-Organization. 
Postmodern Openings, 
12(2), 170-190. 
https://doi.org/10.1866 
2/po/12.2/302 
4. Lazorko, Olha et al. 
(2021). The Mode of 
Trust and Experience of 
Stress in Customs 
Officers in Ukraine. 
Postmodern Openings, 
12(3), 404-425. 
https://doi.org/10.1866 
2/po/12.3/346
5. Lazorko, Olha et al. 
(2022). Psychological 
Safety of the Individual 
in Normal and Extreme 
Conditions of 
Professional Activity: 
Neurophysiological 
Aspects. BRAIN. Broad 
Research in Artificial 
Intelligence and 
Neuroscience, 13(1), 
324-346. 
https://doi.org/10.1866
2/brain/13.1/287
6. Lazorko, Olha et al. 
(2022). The 
Phenomenon of 



Security Within the 
Socio-Psychological 
Knowledge in the Era of 
Postmodernism. 
Postmodern Openings, 
13(3), 180-200. 
https://doi.org/10.1866
2/po/13.3/484

 - у фахових 
вітчизняних виданнях  
7. Virna, Z., Lazorko, 
O., & Koshyrets, V. 
(2019). Professional 
safety in a career choice 
period: empirical 
explication of 
professional reserves of 
a personality. 
Psychological 
Counseling and 
Psychotherapy, (10), 
37-44. 
8. Virna, Z., Lazorko, 
O., & Pustovoit, M. 
(2019). Personality 
Safety in student`s 
structure of social 
maturity: the 
theoretical and 
empirical explication. 
Psychological Journal, 
5(10), 115-130. 
https://doi.org/10.3110 
8/1.2019.5.10.8   
9. Lazorko, O. (2019). 
Transformation 
approach to education 
of adults in modern 
conditions: global 
trends and challenges. 
Psychological Prospects 
Journal, (34), 94-106. 
10. Lazorko O. (2020). 
Empirical explication of 
psychological signs of 
neurotisation at junior 
volleyball players / 
Zhanna Virna, Jaroslav 
Goshovskyi, Tetiana 
Melnychuk, Vitalii 
Lunov // International 
Journal of Psychosocial 
Rehabilitation, 24 (6), 
13041-13054. DOI: 
10.37200/IJPR/V24I6/ 
PR261272 
11. Лазорко О., 
Шевцова Т. (2020). 
Емпіричні референти 
емоційної безпеки 
професіонала. 
Психологічні 
перспективи, (33). С. 
159-173. 
https://doi.org/10.2903
8/2227-1376-2020-36- 
159-173
12. Лазорко, О. (2021). 
Адаптація 
україномовної версії 
«spiritual health 
asessment scale» 
(SHAS). Психологічні 
перспективи, (38), 
150–162. 
https://doi.org/10.2903
8/2227-1376-2021-38-
150-162
13. Лазорко, О., 
Федотова, Т. (2022). 



Арт-терапія як метод 
духовної підтримки 
пацієнтів у клінічній 
практиці. 
Психологічні 
перспективи. 39, 240–
256. DOI: 
https://doi.org/10.2903
8/2227-1376-2022-39-
laz. 
 П.3. 
1. Лазорко О.В., 
Ефекти 
самоуправління 
професійною 
безпекою особистості. 
Духовність. Цінності. 
Психологія 
[монографія] / гол. 
ред. М. Лєдзінська, І. 
Філіппова. Луцьк: 
Волиньполіграф, 
2018. С. 160‒167. 
2.Соціальнопсихологі
чна компетентність 
персоналу у сфері 
публічного 
управління [Текст]: 
монографія / Кол. 
авт.: О. В. Лазорко, О. 
В., Кихтюк, А. В. 
Кульчицька [та ін.] / 
за заг. ред. О. В. 
Лазорко, Т. В. 
Федотової. Луцьк: 
Вежа-Друк, 2020. С. 
182 c.  
3. Лазорко О.В. (2021) 
Ресурсна модель 
емоційної безпеки 
професіонала. 
Scientific research of 
the XXI century. 
Volume 1: collective 
monograph / Compiled 
by V. Shpak; Chairman 
of the Editorial Board S. 
Tabachnikov. Sherman 
Oaks, Los Angeles: GS 
publishing service, Р. 
421-429. DOI: 
10.51587/9781-7364- 
13302-2021-001-421- 
429 
П.4. 
1. Лазорко О. В. 
Психологія духовних 
практик: методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних та 
лабораторних робіт / 
О. В. Лазорко. – 
Луцьк: Вежа-Друк, 
2018. – 31 с. 
2. Лазорко О. В. 
Арттерапія: методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних та 
лабораторних робіт / 
О. В. Лазорко. – 
Луцьк: Вежа-Друк, 
2018. – 76 с. 
3. Лазорко О. В. 
Соціальна психологія 
організацій: 
методичні 
рекомендації / О. В. 
Лазорко. – Луцьк: 
Вежа-Друк, 2018. – 30 



с. 
4. Лазорко О. В. 
Соціологія кар’єри та 
лідерства: методичні 
рекомендації / О. В. 
Лазорко. – Луцьк: 
Вежа-Друк, 2018. – 30 
с. 
П.5. Захист дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
психологічних наук із 
спеціальності 19.00.01 
- загальна психологія, 
історія психології 
19.00.01. ДД № 
007242; 2017 р. 
П.6 
Керівництво 
дисертаційною 
роботою на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
психологічних наук 
Нікітенко Г.О. 
«Психологічна 
готовність 
мобілізованих осіб до 
військової служби» за 
спеціальністю 19.00.01 
– загальна психологія, 
історія психології. 
Захист у 
спеціалізованій вченій 
раді К. 32.051.05, 2020 
р.
П 7 
1. Заступник голови 
спеціалізованої вченої 
ради К. 32.051.05 із 
захисту дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
психологічних наук із 
спеціальності 19.00.01 
– загальна психологія, 
історія психології; з 
2016 р. по 2021 р.
2. Член 
спеціалізованої Вченої 
Ради Д 32.051.05 з 
правом прийняття до 
розгляду та 
проведення захистів 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
психологічних наук. 
(2022 р. – дотепер)
3. Офіційний опонент 
захисту докторської 
дисертації Потапчук 
Н.Д. «Психологія 
чуток в умовах 
надзвичайної 
ситуації», який 
відбувся 13.06.2019 р. 
в Національній 
академії Державної 
прикордонної служби 
України імені Богдана 
Хмельницького 
(НАДПСУ) 
П. 8
Член редакційної 
колегії наукового 
фахового 
рецензованого 
видання України 
«Психологічні 
перспективи» 



(Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, Інститут 
соціальної та 
політичної 
психології). (2018 – до 
тепер) 
П.19
- Волинська обласна 
громадська 
організація ОМЕП 
(Organisation Mou 
ndial Education 
Prescolare) (2016 - 
дотепер ); 
Всеукраїнська 
організація 
психологів (2010 - 
дотепер ); 
- Асоціація 
політичних 
психологів України 
(2018 – дотепер); 
- Українська асоціація 
організаційних 
психологів та 
психологів праці (2019 
– дотепер) 
П. 20
Практикуючий 
психолог- консультант 
з позитивної 
психотерапії (WA PP, 
Germany)

Підвищення 
кваліфікації
1. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування) науково-
педагогічних 
працівників, 
Запорізький 
національний 
університет, кафедра 
соціології, 06.12.2018-
07.06.2019р. 
Свідоцтво № СС 
02125243/0069-19. 
Обсяг 120 годин (4 
кредити ЄКТС) (наказ 
№968-к від 03.12.2018 
р.). 
2. Освітня програма 
«Теорія і практика 
консультування», 
Національний 
Педагогічний 
Університет ім. 
М.П.Драгоманова, 
факультет соціально-
економічної освіти та 
управління, 
29.03.2018-18.05.2018 
р. Сертифікат 
№1805201821 від 
18.05.2018 р. 
3. Освітня програма 
«Теорія і практика 
арт-терапії у роботі з 
різними категоріями 
населення», 
Національний 
Педагогічний 
Університет ім. 
М.П.Драгоманова, 
факультет соціально- 
економічної освіти та 
управління, 
02.04.2018-25.06.2018 



р. Сертифікат № 
110620187 від 11 
червня 2018 р. 
4. Міжнародне 
стажування «New and 
innovative teaching 
methods» (Нові та 
інноваційні методи 
викладання), 
Університет 
економіки у Кракові, 
Малопольська школа 
публічного 
адміністрування, 
Польща, 09-
27.09.2019р. 
Сертифікат № 
2152/MSAP/2019. 
5. Базовий курс 
«Тілесно-орієнтована 
психотерапія», ГО 
Українська спілка 
професійних 
тілесноорієнтованих 
психотерапевтів, 
14.07.2019-7.06.2020 
р. Сертифікат 
БК04/20 від 
07.06.2020 р. 
6. Тренінг підвищення 
кваліфікації 
«Інноваційні 
технології у 
професійному 
навчанні», 
Волинський обласний 
центр перепідготовки 
та підвищення 
кваліфікації 
працівників органів 
державної влади», 
12.01.2020 – 
13.02.2020 р. 
Сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації КП 
20123360/007175-17 
від 13.02.2020 р. 
7. Навчальний курс 
«Психотерапія 
травматичного 
досвіду», ГО 
«Київський інститут 
раціонально-
інтуїтивної 
психотерапії «Я», 
13.03.2020-15.03.2020 
р. Сертифікат № 1624 
від 15.03.2020 р. 
8. Стажування НПП, 
ВНЗ «Університет 
економіки та права 
«КРОК» 01.10.2020–
01.04.2021р. 
Сертифікат №561-21 
від 30 березня 2021 р. 
обсягом 360 годин/ 12 
кредитів 

Сертифікат знання 
англійської мови: 
Certificate in ESOL 
International 
(500/1926/0) Issued 
07/08/2019Pearson 
Edexel Level I 
Certificate in ESOL 
International (CEF B2) 

117504 Вірна Жанна 
Петрівна

Професор, 
Основне 

Психології Диплом 
доктора наук 
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Виконуються пункти 
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місце 
роботи

ДД 004077, 
виданий 

09.02.2005, 
Диплом 

кандидата наук 
KH 012750, 

виданий 
26.11.1996, 

Атестат 
доцента ДЦ 

006169, 
виданий 

23.12.2002, 
Атестат 

професора 
12ПP 004385, 

виданий 
19.10.2006

події Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності. 

П.1. 
1. Kostruba, N., & Virna, 
Z. (2020). Verbal 
Representation of The 
Concept “Sacrament” in 
Students’ Linguistic 
Consciousness. 
Psycholsnguistics, 
28(1). 
https://psycholingjourn
al.com/index.php/jour
nal/article/view/1064 
(Scopus)
2. Вирна Ж.П., 
Гошовский Я.А., 
Кочарян А.С., 
Баринова Н.В., 
Гайдучик П.Д. (2020). 
Психотерапия 
сепарационной 
тревоги в условиях 
лечебной 
реабилитации: 
специфика и 
направления работы с 
пациентами. 
Психиатрия, 
психотерапия и 
клиническая 
психология. Т.11. №4. 
739-753. ; режим 
доступу: 
https://psihea.recipe.by
/ru/?editions=2020-
tom-11-n-
4&group_id=item_1&a
rticle_id=line_2 
(Scopus)
3. Lazorko O., Virna 
Zh., Yahurov V., 
Valchuk-Orkusha O., 
Melnyk I., Sherman M. 
9 (2021). The Safety of 
Professionalization 
Subjects in 
Psychological and 
Neuropsychological 
Aspects. BRAIN. Broad 
Research in Artificial 
Intelligence and 
Neuroscience. Vol. 12, 
Issue 1, 19-39 ; 
https://doi.org/10.1866
2/brain/12.1/168 (Web 
of Science).
4. Lazorko O., Virna Z. 
., Brytova H., Tolchieva 
H., Shastko I., & 
Saienko V. (2021). 
Professional Safety of 
Personality: System 
Regularities of 
Functioning and 
Synergetic Effects of 
Self-Organization. 
Postmodern Openings, 
12(2), 170-190. 
https://doi.org/10.1866
2/po/12.2/302 (Web of 
Science)
5. Virna Zh., Lazorko 
O., Malimon L. (2021). 
The mode of Trust and 
Expperience of Stress in 
Customs Officers in 
Ukraine. Postmodern 
Openings, 12(3), 404-



425. (Web of Science); 
режим доступу :  
https://doi.org/10.1866
2/po/12.3/346 (Web of 
Science)
6. Virna, Z., Ivanashko, 
O. & Knysh, T. (2022). 
Studying In The 
Restrictive Conditions 
Of Quarantine: Mental-
Adaptation Indicators 
Of The Students’ Copy-
Behavior, Education 
and Upbringing of 
Youth in New Realities: 
Perspectives and 
Challenges, Youth Voice 
Journal. Vol. I pp. 70-
82. ISBN(ONLINE): 
978-1-911634-57-7 
(Scopus)
7. Omelchyk, O., 
Ivanashko, O., Sipko, 
L., Virna, Z., Saienko, 
V., & Tolchieva, H. 
(2022). Economic 
behavior of consumers 
during instability. AD 
ALTA: Journal of 
Interdisciplinary 
Research, Special Issue 
12/02-XXVIII, 89-95. 
(Web of Science)
П.6. 
1. Лазорко Ольга 
Валеріївна. Доктор 
психологічних наук за 
спеціальністю 19.00.01 
– загальна психологія, 
історія психології. 
Тема дисертаційної 
роботи: «Психологія 
безпеки особистості як 
суб’єкта 
професіоналізації». 
Захист відбувся у 
Харківському 
національному 
університеті імені 
В.Н.Каразіна, 
Д 64.051.08. Диплом 
доктора 
психологічних наук 
серії ДД № 007242 
видано на підставі 
рішення Атестаційної 
колегії від 12.12.2017 
р.
2.Кревська Ольга 
Олександрівна. 
Кандидат 
психологічних наук за 
спеціальністю 19.00.01 
– загальна психологія, 
історія психології. 
Тема дисертаційної 
роботи «Мотиваційні 
чинники професійної 
самореалізації 
особистості». Захист 
відбувся у 
Волинському 
національному 
університеті імені Лесі 
Українки, К 32.051.05. 
Диплом кандидата 
психологічних наук 
серії ДК № 048171 
видано на підставі 
рішення Атестаційної 
колегії від 05.07.2018 



р.
3. Панас Юлія 
Володимирівна. 
Кандидат 
психологічних наук за 
спеціальністю 19.00.01 
– загальна психологія, 
історія психології. 
Тема дисертаційної 
роботи «Рефлексивні 
механізми 
професійної 
мобільності 
особистості». Захист 
відбувся у 
Волинському 
національному 
університеті імені Лесі 
Українки, К 32.051.05. 
Диплом кандидата 
психологічних наук 
серії ДК № 048750 
видано на підставі 
рішення Атестаційної 
колегії від 23.10.2018 
р.
4. Гайдучик Петро 
Данилович. Кандидат 
психологічних наук за 
спеціальністю 19.00.01 
– загальна психологія, 
історія психології. 
Тема дисертаційної 
роботи 
«Ідентифікаційні 
чинники 
переживання 
сепараційної тривоги 
в умовах лікувальної 
реабілітації». Захист 
відбувся у 
Волинському 
національному 
університеті імені Лесі 
Українки, К 32.051.05. 
Диплом кандидата 
психологічних наук 
серії ДК № 048749 
видано на підставі 
рішення Атестаційної 
колегії від 23.10.2018 
р.
5. Гайдук Галина 
Анатоліївна. Кандидат 
психологічних наук за 
спеціальністю 19.00.01 
– загальна психологія, 
історія психології. 
Тема дисертаційної 
роботи «Мотиваційно-
смислові чинники 
професійної 
толерантності 
педагога». Захист 
відбувся у 
Волинському 
національному 
університеті імені Лесі 
Українки, К 32.051.05. 
Диплом кандидата 
психологічних наук 
серії ДК № 054109 
видано на підставі 
рішення Атестаційної 
колегії від 15.10.2019 
р.
6. Пустовойт 
Мирослава 
Володимирівна. 
Кандидат 
психологічних наук за 



спеціальністю 19.00.01 
– загальна психологія, 
історія психології. 
Тема дисертаційної 
роботи «Особистісна 
безпека в структурі 
соціальної зрілості 
особистості». Захист 
відбувся у 
Волинському 
національному 
університеті імені Лесі 
Українки, К 32.051.05. 
Диплом кандидата 
психологічних наук 
серії ДК № 054112 
видано на підставі 
рішення Атестаційної 
колегії від 15.10.2019 
р.
7. Мартіросян Марина 
Вікторівна. Кандидат 
психологічних наук за 
спеціальністю 19.00.01 
– загальна психологія, 
історія психології. 
Тема дисертаційної 
роботи «Копінг-
стратегії професійної 
стійкості особистості 
адвоката». Захист 
відбувся у 
Волинському 
національному 
університеті імені Лесі 
Українки, К 32.051.05. 
Диплом кандидата 
психологічних наук. 
8. Гаврилюк Ірина 
Олександрівна. 
Кандидат 
психологічних наук за 
спеціальністю 19.00.01 
– загальна психологія, 
історія психології. 
Тема дисертаційної 
роботи «Особистісно-
адаптаційні 
предиктори 
суверенності 
психологічного 
простору студентської 
молоді». Захист 
відбувся у 
Волинському 
національному 
університеті імені Лесі 
Українки, К 32.051.05. 
Диплом кандидата 
психологічних наук 
серії ДК № 056062 
видано на підставі 
рішення Атестаційної 
колегії від 26.02.2020 
р.
9. Киричук Олександр 
Олексійович. 
Кандидат 
психологічних наук за 
спеціальністю 19.00.01 
– загальна психологія, 
історія психології. 
Тема дисертаційної 
роботи «Фасилітаційні 
чинники 
психологічного 
благополуччя 
особистості». Захист 
відбувся у 
Волинському 
національному 



університеті імені Лесі 
Українки, К 32.051.05. 
Диплом кандидата 
психологічних наук 
серії ДК № 058288 
видано на підставі 
рішення Атестаційної 
колегії від 26.11.2020 
р.
П.7.
- Голова 
спеціалізованої вченої 
ради К. 32.051.05 із 
захисту дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
психологічних наук із 
спеціальності 19.00.01 
– загальна психологія, 
історія психології; з 
2008 р. по 2021 р.
- Член спеціалізованої 
вченої ради Д 
64.051.08 з захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
психологічних наук із 
спеціальності 19.00.01 
– загальна психологія, 
історія психології та 
19.00.04 – медична 
психологія. З 2013 р. 
по 2021 р.
- Заступник голови 
спеціалізованої Вченої 
Ради Д 32.051.05 з 
правом прийняття до 
розгляду та 
проведення захистів 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
психологічних наук. 
(2022 р. – дотепер)
Офіційний опонент 
дисертацій:
1. Білошицька А.С. 
Індивідуально-
психологічні 
особливості рівневої 
структури 
самодостатності 
особистості. 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
психологічних наук, 
19.00.01  загальна 
психологія, історія 
психології.  Одеса, 
2017.
2. Божко Ю.П. 
Мотиваційно-
когнітивні кореляти 
психологічної 
суверенності 
особистості 
програміста. 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
психологічних наук, 
19.00.01  загальна 
психологія, історія 
психології. Київ, 2017.
3. Півень М.А. 
Структурні 
особливості емоційної 
зрілості особистості. 
Дисертація на 



здобуття наукового 
ступеня кандидата 
психологічних наук, 
19.00.01  загальна 
психологія, історія 
психології.  Харків, 
2017.
4. Галян І.М. 
Психологія ціннісно-
смислової 
саморегуляції 
майбутніх педагогів.  
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
психологічних наук, 
19.00.01 загальна 
психологія, історія 
психології.  Київ, 2017.
5. Хміляр О. 
Психологія 
символічної регуляції 
поведінки особистості.  
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
психологічних наук, 
19.00.01 загальна 
психологія, історія 
психології. Київ, 2017.
6. Кукуленко-
Лук’янець І.В. 
Психологічна ґенеза 
життєвого простору 
жінки-педагога.  
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
психологічних наук, 
19.00.01  загальна 
психологія, історія 
психології.  Київ, 
2018.
7. Дубчак Г.М. 
Психологія 
становлення 
професійної 
стресостійкості 
майбутніх фахівців 
соціономічних 
професій.  Дисертація 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
психологічних наук, 
19.00.07  педагогічна 
та вікова.  Київ, 2018.
8. Фоменко К.І. 
Психологія 
губристичної 
мотивації суб’єкта 
діяльності. Дисертація 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
психологічних наук, 
19.00.01 загальна 
психологія, історія 
психології.  Харків, 
2018.
9. Гуляєва О.В. 
Чинники 
психологічного 
благополуччя у 
студентів з 
обмеженими 
можливостями 
здоров’я. Дисертація 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
психологічних наук, 
19.00.01 загальна 
психологія, історія 



психології. Харків, 
2018.
10. Каргіна Н.В. 
Ресурси та чинники 
психологічного 
благополуччя 
особистості. 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
психологічних наук, 
19.00.01  загальна 
психологія, історія 
психології.  Одеса, 
2018.
11. Бедан В.Б. 
Індивідуально-
типологічні 
особливості 
схильності особистості 
до переживання 
самотності.  
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
психологічних наук, 
19.00.01 загальна 
психологія, історія 
психології.  Одеса, 
2018.
12. Католік Г.В. 
Психологія концепції 
Я дитячого 
практичного 
психолога. Дисертація 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
психологічних наук, 
19.00.07  педагогічна 
та вікова психологія.  
Київ, 2019.
13. Крамченкова В.О. 
Психологія 
функціонування 
сімейної системи при 
тютюнопалінні. 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
психологічних наук, 
19.00.01  загальна 
психологія, історія 
психології.  Харків, 
2019.
14. Харченко А.О. 
Психологічні 
особливості структури 
травматичного 
емоційного досвіду у 
демобілізованих 
учасників бойових дій 
в Україні. Дисертація 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
психологічних наук, 
19.00.01  загальна 
психологія, історія 
психології.  Харків, 
2019.
15. Гранкіна-Сазонова 
Н.В. Смислові та 
емоційно-регуляторні 
передумови 
оптимального 
функціонування 
особистості.  
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
психологічних наук, 
19.00.01 загальна 



психологія, історія 
психології.  Харків, 
2019.
16. Маслюк А.М. 
Становлення 
психологічної думки в 
українській діаспорі 
ХХ століття. 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
психологічних наук, 
19.00.01  загальна 
психологія, історія 
психології.  Київ, 
2020.
17. Ларін Д.І. Період 
«відкритої 
психологічної кризи» 
як чинник 
становлення 
сучасного етапу 
психологічної науки в 
Україні.  Дисертація 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії, 053  
Психологія.  Київ, 
2021.
18. Каліщук С.М. 
Генеза смислової 
архітектоніки 
свідомості майбутніх 
психологів-
консультантів.  
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
психологічних наук, 
19.00.01  загальна 
психологія, історія 
психології.  Київ, 2021.
19. Моісєєнко К.О. 
Особистісно-
професійний 
потенціал та 
особливості його 
розвитку під час 
навчання в ЗВО.  
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
психологічних наук, 
19.00.01  загальна 
психологія, історія 
психології.  Одеса, 
2021.
20. Жаровська І.В. 
Особливості 
темпоральних 
властивостей 
держслужбовців з 
різними рівнями 
ригідності.  
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
психологічних наук, 
19.00.01  загальна 
психологія, історія 
психології.  Одеса, 
2021.
21. Мамко В.П. 
Особистісна 
детермінація 
рефлексивної 
компетентності 
психолога.  
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 



психологічних наук, 
19.00.01  загальна 
психологія, історія 
психології.  Одеса, 
2021.
22. Гордієнко І.О. 
Самоприйняття 
особистості як чинник 
толерантності.  
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
психологічних наук, 
19.00.01  загальна 
психологія, історія 
психології.  Одеса, 
2021.
23. Курбатова А.О. 
Особистісні чинники 
професійної мотивації 
студентів з 
інвалідністю. 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
психологічних наук, 
19.00.01  загальна 
психологія, історія 
психології.  Київ, 2021.
24. Кочубинська Т.М. 
Особливості 
взаємозв’язку Я-
концепції і соціально-
психологічної 
адаптації до мирного 
життя учасників 
операції Об’єднаних 
сил. – Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії, 053 – 
Психологія. – 
Вінниця, 2021.
25. Антонович М.О. 
Особливості 
функціонування 
особистості 
наркозалежних. – 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії, 053 – 
Психологія. – Київ, 
2021.
26. Дробіт Л.Р. 
Особливості мотивації 
учіння дітей з 
розладами 
аутистичного спектру. 
– Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії, 053 – 
Психологія. – Львів, 
2021.
27. Якушева Є.М. 
Особливості структури 
професійної 
самосвідомості 
особистості при різних 
стилях подолаючої 
поведінки. – 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
психологічних наук, 
19.00.01 – загальна 
психологія, історія 
психології. – Харків, 
2021.
П.8. 



• член редакційної 
колегії наукового 
журналу «Психологія 
особистості» з 2015 
року по теперішній 
час;
• член редакційної 
колегії наукового 
журналу «Психологія і 
суспільство» з 2009 
року по теперішній 
час;
• член редакційної 
колегії наукового 
журналу 
«Психологічне 
консультування і 
психотерапія» з 2015 
року по теперішній 
час;
• заступник головного 
редактора фахового 
часопису 
«Психологічні 
перспективи» з 2018 
року по теперішній 
час;
•  науковий редактор 
міжнародної 
колективної 
монографії «Modern 
trends in science and 
practice». USA, 
California : GS 
Publishing Services 
(2021-2022).

П.10.
Міжнародне 
підвищення 
кваліфікації на умовах 
візит-професора на 
педагогічно-
гуманітарному 
факультеті Програми 
вищої освіти 
Папського 
католицького 
університету Парани 
(PUCPR) за сприяння 
Фундації Араукарія 
(Бразилія, Курітіба) (з 
травня 2022 по 
травень 2024 року).
П 12. 
1. Вірна Ж.П. 
Соціальна адаптація і 
самоідентичність в 
ракурсі позитивної 
психології. – 
Соціальна адаптація 
людей літнього віку в 
сучасному суспільстві, 
ортобіоз та паліативна 
допомога із циклу 
«Психологічні 
складові сталого 
розвитку суспільства: 
пошук психологічного 
обґрунтування та 
виклики особистості: 
матеріали V науково-
практичної 
конференції та 
форуму Університетів 
Третього віку / за заг. 
наук. ред. Ж.П. Вірної. 
– Луцьк : СНУ імені 
Лесі Українки, 2019. 
12-16.
2. Вірна Ж.П. 



Інформаційні права і 
свобода в структурі 
правового статусу 
сучасної людини. 
Особистісне 
зростання: теорія і 
практика : збірник 
наукових праць за 
матеріалами ІV 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції. 
Житомир : 
Видавництво ЖДУ ім. 
І. Франка, 2020. 210-
212.
3. Вірна Ж.П. 
Економічна безпека: 
форми і наслідки 
впливу економічних 
загроз на особистість. 
Виклики та парадокси 
соціальної взаємодії в 
постмодерному світі: 
лінгвістичний та 
психологічний 
аспекти : мат. ІІ 
міжнар. наук.-практ. 
конф. Луцьк, 2021. 
135-139.
4. Вірна Ж.П., 
Іванашко О.Є. 
Внутрішній 
психологічний фон і 
життєвий потенціал 
особистості. Science 
and Practice: 
Implementation to 
Modern Society. 
Scientific Collection 
«InterConf» with the 
Proceedings of the 10th 
International Scientific 
and Practical 
Conference. 
Manchester, Great 
Britain: Peal Press Ltd., 
2021. № 59. 273-274 ; 
режим доступу : 
https://www.interconf.t
op/documents/2021.06.
04-05.pdf
5. Вірна Ж.П. 
Конструктивна 
психологія життєвих 
ресурсів особистості. 
Проблеми 
особистісних ресурсів 
у навчальній та 
професійній 
діяльності : матеріали 
наук.-практ. 
конференції. Харків: 
ФОП Бровін О.В., 
2021. 17-21.
6. Lazorko O., Virna Zh. 
Empirical referents of 
healthcare worker’ 
professional safety. 
[Poster presentation]. 
The 32nd International 
Congress of Psychology 
held virtually in July 
18-13, 2021. Prague, 
CZ.https://www.icp202
0.com/scientific-
program/scientific-
programme/
6. Вірна Ж.П., 
Іванашко О.Є. 
Життєвий шлях і 



соціальна зрілість 
особистості. World 
science: problems, 
prospects and 
innovations. 
Proceedings of the 12th 
International scientific 
and practical 
conference. Toronto, 
Canada. 2021. 232-236 
; режим доступу : 
https://https://sci-
conf.com.ua/wp-
content/uploads/2021/
08/WORLD-SCIENCE-
PROBLEMS-
PROSPECTS-AND-
INNOVATIONS-11-
13.08.21.pdf
7. Вірна Ж.П., 
Іванашко О.Є. 
Адаптаційна 
активність особистості 
в умовах стресу. 
Традиційні та 
інноваційні підходи 
до наукових 
досліджень. 
Матеріали П Міжнар. 
наук. конф. Одеса, 
2021. 195-197 ; режим 
доступу: 
https://ojs.ukrlogos.in.
ua/index.php/mcnd/iss
ue/view/10.09.2021/581

8. Вірна Ж.П., 
Іванашко О.Є., Чижик 
К.О. Соціальне 
здоров’я, 
спрямованість та 
життєве 
самовизначення: 
вимір безпеки 
особистості. Психічне 
здоров’я особистості у 
кризовому суспільстві 
: зб. матеріали VІ 
Всеукр. наук.-практ. 
конф. / уклад. В.С. 
Бліхар. Львів : Львів. 
держ. ун-т внутр. 
справ, 2021. 28-32 ; 
режим доступу: 
file:///C:/Users/User/D
ownloads/22_10_2021.
pdf
9. Вірна Ж.П. 
Психоаналіз 
життєвого сценарію в 
імперативі долі 
людини. Здобутки та 
досягнення 
прикладних та 
фундаментальних 
наук ХХІ століття : 
мат. ІІ міжнарод. наук. 
конф. / Міжнар. центр 
наук. досліджень. 
Вінниця : Європейська 
наукова платформа, 
2021. Т. 3. 37-39 ; 
режим доступу : 
https://ojs.ukrlogos.in.
ua/index.php/mcnd/iss
ue/view/05.11.2021/633

10. Вірна Ж. П., 
Клюйко Л.Ф. 
Психологічні ознаки 
професійної 



затребуваності 
особистості в 
сучасному освітньому 
процесі. Психологічні 
основи здоров’я, 
освіти, науки та 
самореалізації 
особистості. Луцьк: 
Вежа-Друк, 2021. С. 11-
18.
11. Вірна Ж.П. 
Дитячий психоаналіз 
про «соматичну 
людину». Соціальна 
адаптація особистості 
в сучасному 
суспільстві, ортобіоз 
та паліативна 
допомога : мат. VII 
наук.-практ. інтернет-
конференції. Луцьк, 
2021; [електрон. 
ресурс] ; режим 
доступу : 
https://www.inforum.i
n.ua/conferences/26/8
7/642
П.15. 
Голова журі конкурсу-
захисту науково-
дослідницьких робіт 
слухачів секції 
«Психологія» Малої 
Академії Наук (з 2005 
року по 2021рік);
П.19. 
1. Голова наукового 
товариства психологів 
у Волинській області 
(від 01.06.2011 року за 
рішенням №169 
Головного управління 
юстиції у Волинській 
області) по теперішній 
час;
2. ОМЕП – World 
Organazation For Early 
Childhood Education -  
з 2009 р. по 
теперішній час;
3. Товариство 
політичних 
психологів України з 
2018 р. по теперішній 
час;
4. Міжнародний 
благодійний фонд 
«ОМНІ-мережа для 
дітей» - запобігання 
вродженим вадам з 
2006 р. по теперішній 
час - 
omninetukr@gmail.co
m ;
5. Громадська 
Організація (з 
освітнім 
спрямуванням) 
Справа Кольпінга в 
Україні з 2013 року по 
теперішній час - 
https://www.facebook.c
om/rklutsk .
6. Академік-секретар 
відділення психології 
та соціології 
Національної 
Академії наук вищої 
освіти України з 2014 
року по теперішній 
час.



400580 Гордовська 
Тетяна 
Іванівна

Асистент, 
Сумісництв
о

Психології Диплом 
бакалавра, 

Східноєвропей
ський 

національний 
університет 
імені Лесі 

Українки, рік 
закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

6.030102 
психологія, 

Диплом 
магістра, 

Східноєвропей
ський 

національний 
університет 
імені Лесі 

Українки, рік 
закінчення: 

2019, 
спеціальність: 

053 Психологія

0 Основи 
клінічної 
психології: 
сучасні 
напрями та 
перспективи

Виконуються пункти 
1, 10, 12, 19 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.

 П.1. 
1. Гордовська. Т. 
Особливості 
психологічної 
травматизації 
нащадків і свідків 
Голодомору. 
Психологічні 
перспективи. Луцьк, 
2021. № 38. С.  22-37.
2. Гордовська Т. І. 
Конструкт моральної 
травми та його 
концептуальний зміст. 
Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету. Серія 
«Психологічні науки». 
2021. № 4. С.7-17.
3. Zasiekina, L., 
Leshem, B., Hordovska, 
T., Pat-Horenczyk, R. 
Forgotten Stories of 
Women: 
Intergenerational 
Transmission of 
Trauma of Holodomor 
and Holocaust 
Survivors’ Offspring. 
East European Journal 
of Psycholinguistics. 
2021. № 8 (1), 137-158. 
(Scopus) 
П. 10. 
1. Проєкт соціальної 
дії «Психосоціальна 
підтримка медиків під 
час епідемій і 
пандемій», 
фінансований 
програмою 
Британської ради в 
Україні «Активні 
громадяни». 2020 р.
 2. Партнерський 
проєкт соціальної дії 
«Зміцнення 
психічного здоров'я  
студентів та учнів в 
умовах вимушеної 
соціальній ізоляції під 
час пандемії», 
фінансований 
програмою 
Британської ради в 
Україні «Активні 
громадяни». 2021 р.
 3. Координатор 
проєкту «Плюс Плюс 
++» - простору 
партнеру Veteran Hub, 
за міжнародного 
грантового 
фінансування.

П. 12. 
1. Гордовська Т. І. 
Конструкт моральної 
травми та його 
концептуальний зміст. 
Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету. Серія 



«Психологічні науки». 
2021. № 4.
 2. Засєкіна Л. В., 
Гордовська Т. І. 
Голодомор як 
психічна та моральна 
травма у сімейних 
жіночих наративах. 
Міждисциплінарні 
підходи у дослідженні 
Голодомору-геноциду: 
матеріали ІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, (Київ, 19 
листопада 2020 р.). 
2021. С. 49-52.
 3. Засєкіна Л., 
Гордовська Т. 
Трансгенераційна 
природа колективної 
травми у сімейних 
наративах. Матеріали 
ІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Виклики та 
парадокси соціальної 
взаємодії в 
постмодерному світі: 
лінгвістичний та 
психолінгвістичний 
аспекти» (м. Луцьк, 
15-16 квітня 2021 р.) 
/за заг. ред. О. В. 
Лазорко, В. А. Ущиної 
– Луцьк, 2021.  21-24 
С.
 4. Гордовська. Т. 
Особливості 
психологічної 
травматизації 
нащадків і свідків 
Голодомору. 
Психологічні 
перспективи. Луцьк, 
2021. № 38.
 5. Засєкіна Л., 
Гордовська Т., 
Козігора М. Розуміння 
мови і мовлення як 
голос колективної 
травми. Матеріали XV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Переяслав-
Хмельницький, 22-23 
жовтня 2020 р.). Л. О. 
Калмикова, Н. В. 
Харченко, І. В. Мисан  
(Ред.).  Переяслав-
Хмельницький:  
ДВНЗ  «Переяслав-
Хмельницький  
державний  
педагогічний 
університет  імені 
Григорія Сковороди».  
84-88 С.
П. 19.  
1.Членство у 
громадській спілці 
«Національна 
психологічна 
асоціація» - 
професійне 
об'єднання фахових 
психологів, 
національний 
представник України 



в Європейській 
федерації 
психологічних 
асоціацій. З 2021 року 
по цей час.
2.Член відкритого 
академічного 
осередку 
«Український центр 
психотравми». З 2020 
року по цей час.

Підвищення 
кваліфікації
1. Навчальний курс 
професійної 
практичної підготовки 
фахівців: 
Психологічне 
консультування. 
Гештальт підхід. 
Базовий курс з 
тематичним 
підсиленням. Institut 
für Psychosoziale 
Forschung und 
Persönlichkeits 
Förderung 
(Німеччина) за 
сприяння Центру 
психологічної освіти 
та підвищення 
кваліфікації (Україна). 
10.08.2019-15.11.2020. 
Сертифікат VR 
200828 від 15.11.2020 
р.
2. Навчальний курс 
«Психіатрична 
пропедевтика» д. мед. 
н. Пилягіна Г. Я. 
Центр психологічної 
освіти та підвищення 
кваліфікації (Україна). 
1.11.2021-28.12.2021. 
Сертифікат б/н.
3. Навчальний курс 
«Травмаедукація та 
перша психологічна 
допомога при травмі». 
EMDR Україна. 
16.05.2022-
20.05.2022. 
Сертифікат б/н.

400755 Пріб Гліб 
Анатолійови
ч

Професор, 
Сумісництв
о

Психології Диплом 
доктора наук 
ДД 007149, 

виданий 
28.04.2009, 

Атестат 
професора 

12ПP 011065, 
виданий 

15.12.2015

11 Діагностика 
психічних 
розладів

Виконуються пункти 
1, 3, 4, 6, 7, 8, 19 п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності. 

П.1. 
1. Prib H., Gromova Z. 
Resistance to 
organizational change 
as a facet of 
psychological resistance 
of an individual // 
Journal of Intellectual 
Disability - Diagnosis 
and Treatment – 2019. 
– V. 7. – №4. – Р. 170–
178. URL: 
https://doi.org/10.600
0/2292-
2598.2019.07.03.15
2. Prib H.A., Bondar S. 
S., The communication 
barriers in a Ukrainian 
family: adultery and 
socio-psychological 



aspects / Journal of 
Intellectual Disability - 
Diagnosis and 
Treatment – 2021. – V. 
9, № 1. – Р. 71-81.
3. Пріб Г.А., Бегеза 
Л.Є., Раєвська Я.М. 
Соціально-
психологічна 
адаптація 
військовослужбовців/
ветеранів: 
проблематика 
вивчення // Габітус / 
2022. – № 35 – С. 159-
163. (Фахове видання) 
https://doi.org/10.3284
3/2663-
5208.2022.35.23
4. Пріб Г.А., Калюжна 
Є.М. Особливості 
емоційного вигорання 
у батьків дітей із 
розладами поведінки 
// Проблеми сучасної 
психології: збірник 
наукових праць ЗНУ 
та Інституту 
психології імені Г.С. 
Костюка НАПНУ, 
2022. – № 1 (24) – С. 
71-78. (Фахове 
видання) 
https://doi.org/10.2666
1/2310-4368/2022-1-8
5. Пріб Г.А., Бегеза 
Л.Є., Раєвська Я.М. 
Соціально-
психологічні 
особливості адаптації 
особистості в умовах 
бойових дій // Вчені 
записки ТНУ імені В.І. 
Вернадського. Серія: 
Психологія, 2022. – 
Том 33 (72) № 2 – 
104–109. (Фахове 
видання 
https://doi.org/10.3283
8/2709-
3093/2022.2/17
П. 3. 
1. Особливості 
психічних та 
поведінкових розладів 
у внутрішньо 
переміщених осіб в 
ситуації вимушеного 
переселення / Г.А. 
Пріб // Ринок праці та 
зайнятість в Україні: 
реалії та перспективи : 
колективна 
монографія / За наук. 
ред. С. Кожем’якіної, 
С. Калініної. - К.: ІПК 
ДСЗУ, 2018. - 424 с. – 
Розділ 4.7. – С.250-
255.
2. Соціально-
психологічний 
супровід у роботі 
фахівців служби 
зайнятості: 
монографія / за заг. 
ред. Г.А.Пріба, 
Є.М.Калюжної; 
автори-упорядники: 
Л.Є.Бегеза, 
В.Р.Дорожкін, 
І.В.Євтушенко, 



Я.Ц.Зелінська, 
Є.М.Калюжна, 
Л.І.Матвієнко, 
К.Л.Мілютіна, 
О.О.Нежинська, 
Г.А.Пріб, 
О.П.Смирнова, 
М.Г.Ткалич, 
Г.В.Циганенко. Київ: 
ІПК ДСЗУ, 2020. 328 
с. URL: 
http://ipk.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/
04/7Monografia-
2020.pdf
3. Дорожкін В.Р., Пріб 
Г.А., Ткалич М.Г 
Психологічні та 
соціальні наслідки 
загрозливої 
епідеміологічної 
ситуації в Україні // 
Психологія і 
педагогіка у протидії 
пандемії COVID-19: 
Інтернет-посібник / за 
наук. ред. В.Г. 
Кременя ; 
[координатор 
інтернет-посібника 
В.В. Рибалка ; 
колектив авторів]. 
Київ: ТОВ «Юрка 
Любченка», 2020. 243 
с.
4. Соціально-
психологічний 
супровід у роботі 
фахівців служби 
зайнятості: 
монографія / за заг. 
ред. Г.А.Пріба, 
Є.М.Калюжної; Київ: 
ІПК ДСЗУ, 2020. 328 
с. URL: 
http://ipk.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/
04/7Monografia-
2020.pdf 
5. Психологія 
особистості на 
сучасному ринку 
праці: монографія / за 
заг. ред. Г.А.Пріба, 
Є.М.Калюжної; 
колектив авторів. 
Київ: ІПК ДСЗУ, 2020. 
424 с.
6. Особистість у 
сучасному соціо-
психологічному 
вимірі: монографія / 
за заг. ред. Г. А. Пріба, 
Є. М. Калюжної; 
колектив авторів. 
Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 
2022. – 568 с.
П. 4. 
1. Особливості 
психічних та 
поведінкових розладів 
у внутрішньо 
переміщених осіб в 
ситуації вимушеного 
переселення / Г.А. 
Пріб // Ринок праці та 
зайнятість в Україні: 
реалії та перспективи : 
колективна 
монографія / За наук. 
ред. С. Кожем’якіної, 



С. Калініної. - К.: ІПК 
ДСЗУ, 2018. - 424 с. – 
Розділ 4.7. – С.250-
255.
2. Пріб Г.А. Виклики 
епідеміологічної 
ситуації в Україні // 
COVID-19 в 
измерениях 
философии, 
психологии и 
педагогики: Пособие / 
под научн. ред. 
В.В.Рыбалки и 
А.П.Самодрина; 
коллектив авторов. 
Киев, Днепр, 
Кременчуг: ПП 
Щербатых О.В., 2020. 
– 396 c. – C. 280.
3. Соціально-
психологічний 
супровід у роботі 
фахівців служби 
зайнятості: 
монографія / за заг. 
ред. Г.А.Пріба, 
Є.М.Калюжної; 
автори-упорядники: 
Л.Є.Бегеза, 
В.Р.Дорожкін, 
І.В.Євтушенко, 
Я.Ц.Зелінська, 
Є.М.Калюжна, 
Л.І.Матвієнко, 
К.Л.Мілютіна, 
О.О.Нежинська, 
Г.А.Пріб, 
О.П.Смирнова, 
М.Г.Ткалич, 
Г.В.Циганенко. Київ: 
ІПК ДСЗУ, 2020. 328 
с. URL: 
http://ipk.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/
04/7Monografia-
2020.pdf 
4. Термінологічний 
словник-довідник 
фахівця служби 
зайнятості / за ред. 
Г.А.Пріба; автори-
укладачі: 
Є.М.Калюжна, 
Л.Є.Бегеза, 
Н.В.Ортікова, 
Л.ЙЛітвінчук. Київ: 
ІПК ДСЗУ, 2020. 70 с. 
URL: 
http://ipk.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/
08/Slovnyk-SZ-2020-
2.pdf
5. Психологія 
особистості на 
сучасному ринку 
праці: монографія / за 
заг. ред. Г.А.Пріба, 
Є.М.Калюжної; 
колектив авторів. 
Київ: ІПК ДСЗУ, 2020. 
424 с. 
http://ipk.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/
03/Psykholohiia-
osobystosti-2020.pdf
6. Практичний 
порадник для фахівців 
державної служби 
зайнятості у роботі з 
клієнтами в умовах 



загрозливої 
епідеміологічної 
ситуації в Україні: 
соціально-
психологічний аспект: 
Науково-практичне 
видання / за заг. ред. 
Г.А.Пріба; колектив 
авторів. Київ: ІПК 
ДСЗУ, 2020. 34 с. URL: 
http://ipk.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/
04/2-Poradnyk-
2020.pdf
7. Особистість у 
сучасному соціо-
психологічному 
вимірі: монографія / 
за заг. ред. Г. А. Пріба, 
Є. М. Калюжної; 
колектив авторів. 
Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 
2022. – 568 с.
8. Порадник 
аспіранта: науково-
методичний посібник 
/ Бегеза Л.Є., 
Дорожкін В.Р., 
Калюжна Є.М., Пріб 
Г.А., Раєвська Я.М., 
Ткалич М.Г Київ: ІПК 
ДСЗУ, 2021. 128 с.
П. 6. 
1. Шляхов І. М. 
«Тривожно-
депресивні розлади, 
коморбідні з 
алкогольною 
залежністю у жінок 
(клініко-
психопатологічні, 
психотерапевтичні та 
психофармакотерапев
тичні аспекти)» (2010 
р.), кандидат 
медичних наук 
(психіатрія).
2. Орловська Я.В. 
«Непсихотичні 
психічні розлади, що 
поєднуються із 
вживанням алкоголю 
особами молодого 
віку» (2012 р.), 
кандидат медичних 
наук (наркологія).
3. Подолян В.М. 
«Клініко-психологічні 
і сімейно-
диспозиційні 
особливості шлюбних 
партнерів ВІЛ-
інфікованих 
споживачів 
ін’єкційних 
наркотичних 
речовин» (2018 р.), 
кандидат медичних 
наук (медична 
психологія).
4. Громова З.В. 
«Психологічні 
особливості опору 
змінам особистості у 
соціальній взаємодії» 
(2020 р.), доктор 
філософії з психології
5. Хубетов О. В. 
«Когнітивні чинники 
адаптивності 
безробітних в умовах 



професійного 
перенавчання» (2021), 
доктор філософії з 
психології
6. Бегеза Л.Є. 
«Професійна 
аутоіндефікація 
лікаря: психотехнічні, 
дефінзівні, 
психопрофілактичні 
виміри)», (2021) 
доктор психологічних 
наук
7. Бондар С. С. 
«Індивідуально-
психологічні 
особливості чоловіків 
та жінок при 
порушенні 
життєдіяльності 
родини при 
адюльтері» (2021), 
доктор філософії з 
психології.
8. Лапінська Т. В. 
«Психологічні 
чинники 
професійного 
вигорання середнього 
медичного персоналу 
в умовах підвищеної 
стресогенності» 
(2021), доктор 
філософії з психології.
П. 7. 
1. Опонування 
дисертації Франкової  
Ірини Олександрівни 
«Феномен соціальної 
самоізоляції у 
пацієнтів з 
невротичними 
розладами та 
непатологічною 
трансформацією 
поведінки»,  подану 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
медичних наук за 
спеціальністю 
19.00.04 – медична 
психологія (2018 р.)
2. Опонування 
дисертації Олійник 
Оксани Петрівни 
«Судово-психіатрична 
оцінка станів 
залежності в 
кримінальному 
провадженні», подану 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
медичних наук за 
спеціальністю 14.01.16 
– психіатрія (2019 р.).
3. Опонування 
дисертації Юрценюк 
О. С. «Непсихотичні 
психічні розлади у 
студентів вищих 
навчальних закладів 
(закономірності 
формування, 
діагностика, 
профілактика, 
лікування та 
реабілітація)», подану 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
медичних наук за 
спеціальністю 14.01.16 



– психіатрія (2021 р.).

Голова 8 
спеціалізованих 
вчених рад на 
здобуття ступеня 
доктора філософії, 
Інститут  підготовки 
кадрів державної 
служби зайнятості 
України, галузь знань 
«Соціальні та 
поведінкові», 
спеціальність 
«Психологія» (2020-
2021).
П. 8.
1. 
Загальноінститутська 
НДР «Розвиток ринку 
праці в умовах 
глобалізації» (2018-
2020 рр.).
2. Науковий керівник 
фрагменту 
«Психологія 
особистості 
безробітного» в 
рамках 
загальноінститутської 
НДР «Розвиток ринку 
праці в умовах 
становлення цифрової 
економіки» (2021-
2023 рр.).
3. Член редколегії 
журналу 
«Психосоматична 
медицина та загальна 
практика» (фаховий), 
включений до 
Переліку наукових 
фахових видань 
України відповідно до 
наказу МОН № 1413 
від 24.10.2017 р.
4. Член редколегії 
науково-практичного 
журналу «Філософія 
публічного 
управління». 
Засновано 23 серпня 
2018 р., Інститут 
підготовки кадрів 
державної служби 
зайнятості України 
(Свідоцтво про 
державну реєстрацію 
КВ № 23600-13440Р).
5. Член редколегії 
науково-практичного 
журналу «Філософія 
публічного 
управління». 
Засновано 23 серпня 
2018 р., Інститут 
підготовки кадрів 
державної служби 
зайнятості України 
(Свідоцтво про 
державну реєстрацію 
КВ № 23600-13440Р).
6. Член редколегії 
журналу «Економіка 
та держава» (фахове 
видання).
7. Керівник освітньо-
наукового проекту 
«Міжнародна 
сертифікаційна 
програма 



«Психологічне 
консультування: 
когнітивно-
поведінкові основи», 
ІПКДСЗ (Київ, 
Україна), Кризова 
Служба Середньої 
Франконії 
(Нюренберг, 
Німеччина). 2019-
2022 рр. 
8. Керівник освітньо-
наукового проекту 
Сертифікаційна 
освітня програма 
«Теорія психоаналізу 
та навички 
психоаналітичної 
психотерапії», 
ІПКДСЗ (Київ, 
Україна), Дивізіон 
«Психоаналітична 
психологія і 
психотерапія» ГС 
«Національна 
психологічна 
асоціація» (Київ) 
2021-2023
П.  19. 
1. Член Асоціації 
психотерапевтів та 
психоаналітиків 
України
2. Член Всеукраїнської 
асоціації дослідників 
аддикцій.
3. Засновник наукової 
школи «Інтегративна 
психологія» 
4. Керівник 
Психологічного 
консультативно-
тренінгового центру 
“Сенс Є” Інституту 
підготовки кадрів 
державної служби 
зайнятості України
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консультування: 
когнітивно-
поведінкові основи, 
Кризова Служба 
Середньої Франконії 
(Нюренберг, 
Німеччина), 
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22.03.2021, 
Сертифікат № 21-
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стажування, 
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2. Бульчик Т. І., 
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реальність і 
перспективи. Рівне: 
РДГУ, 2017. Вип. 8. С. 
31-36.
3. Мушкевич М.І. 
Моделі організації 
психологічного 
супроводу сімей, які 
мають проблемних 
дітей. Психологія: 
реальність і 
перспективи. Рівне: 
РДГУ, 2017. Вип. 8. С. 
188-192.
4. Мушкевич М. І. 
Психологічні 
характеристики 
батьків проблемних 
дітей. Психологічне 
консультування і 
психотерапія. Харків: 
Харків. нац. ун-т ім. В. 
Н. Каразіна, 2018. 
Вип. 10. С. 43-55.
5. Мушкевич М.І. 
Гендерна 
диференціація  
психологічних 
характеристик 
батьків, що мають 
проблемних дітей. 
Психологічні 
перспективи. Луцьк: 
СНУ ім. Лесі 
Українки, 2018. Вип. 
32. С. 205-217.
6. The influence of 
moderate physical 
activities on the 
psychophysical state of 
children with minimal 
brain dysfunctions / M. 
Mushkevych and other. 
Journal of Physical 
Education and Sport. 
Romania: University of 
Pitesti, 2018. Vol.18. P. 
1912-1918. (Scopus)
7. Мушкевич М.І. 
Казкотерапія як метод 
психологічного 
супроводу сімей з 
проблемною дитиною. 
Психологічні 
перспективи. Луцьк: 
СНУ ім. Лесі 
Українки, 2019. Вип. 
33. С. 205-220.



8. Мушкевич М. 
Психологічні 
особливості чинників 
особистісного та 
міжособистісного 
функціонування 
членів сімей, що 
мають проблемних 
дітей за критерієм 
сімейного статусу. 
Психологічні 
перспективи. Луцьк: 
СНУ ім. Лесі 
Українки, 2019. Вип. 
34. С. 137-154.
9. Мушкевич М. 
Особистісні 
детермінанти 
психологічного 
супроводу сімей, що 
мають проблемних 
дітей. Психологічний 
часопис. № 3. Вип. 6. 
Київ: Інститут 
психології імені Г. С. 
Костюка НАН 
України, 2020. С. 95-
104.
10. Мушкевич М. 
Психотерапевтична 
техніка «Сімейна 
скриня» в 
психологічному 
супроводі сімей, що 
мають проблемних 
дітей. Психологічні 
перспективи. Луцьк: 
СНУ ім. Лесі 
Українки, 2020. Вип. 
35. С. 119-134.
11. Mushkevych, V., 
Mushkevych, M., 
Fedorenko, R., & 
Khlivna, O. 
Psychodiagnostic of 
Individual Perceptions 
of Marriage and Family 
Relationships in 
Modern Youth. Youth 
Voice Journal: Young 
People In Education, 
Vol. 2, P. 66-76. ISBN 
(ONLINE): 978-1-
911634-21-8 (Scopus) 
https://www.rj4allpubli
cations.com/product/p
sychodiagnostic-of-
individual-perceptions-
of-marriage-and-
family-relationships-in-
modern-youth/
12. Мушкевич М. І. 
Діагностичний 
комплекс 
психологічного 
супроводу сімей, що 
мають проблемних 
дітей. Психологічне 
консультування і 
психотерапія. Харків: 
Харків. нац. ун-т ім. В. 
Н. Каразіна, 2021. 
Вип. 15. С. 24-32.
13. Мушкевич М. І. 
Змістовні ресурси 
психологічного 
супроводу сімей, що 
мають проблемних 
дітей. Психологічне 
консультування і 
психотерапія. Харків: 



Харків. нац. ун-т ім. В. 
Н. Каразіна, 2021. 
Вип. 15. С. 32-41.
14. Мушкевич М. 
Результативність 
психологічного 
супроводу для 
розвитку показників 
особистісного 
функціонування 
членів сімей, що 
мають проблемних 
дітей. Психологічні 
перспективи. Луцьк: 
ВНУ імені Лесі 
Українки, 2021. Вип. 
38, 202-219.
15. Мушкевич М. 
Теорія і практика 
психологічного 
консультування сімей. 
Психологічні 
перспективи. Луцьк: 
ВНУ імені Лесі 
Українки, 2022. Вип. 
39, 291-305.
П.2.
Авторське право на 
твір:
1. «Психологічна 
допомога учасникам 
АТО та членам їх 
сімей». Свідоцтво № 
72345 (2017 р.).
2. «Психологічне 
консультування та 
психотерапія: зміст, 
прийоми, технології». 
Свідоцтво №101280 
від 17.12.2020 р.
3. «Психологія 
молодої сім’ї», 
свідоцтво № 101286 
від 17.12.2020 р.
4. «Психологічний 
супровід сімей, що 
мають проблемних 
дітей», свідоцтво № 
101279 від 17.12.2020 
р.
5. «Основи 
психотерапії», 
свідоцтво № 101663 
від 11.01.2021 р.
6. «Психологія 
здоров’я людини». 
Свідоцтво № 105570 
від 17.06.2021 р.
7. «Супервізія». 
Свідоцтво № 113061 
від 25.05.2022 р.
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1. Мушкевич М. І., 
Федоренко Р. П., 
Дучимінська Т. І., 
Магдисюк Л. І. 
Психологія молодої 
сім’ї: монографія. 
Луцьк: Вежа-Друк, 
2018. 308 с. (3,2 
авт.арк.)
2. Федоренко Р. , 
Мушкевич М. , 
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Психологічне 
консультування та 
психотерапія: зміст, 
прийоми, технології 
суїциду: навч. посіб. 
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Луцьк: Вежа-Друк, 
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молоді: колективна 
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Мушкевич. – Луцьк : 
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«Психологічний 
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1. Опонування 
дисертації 
Дзюбинської М. Я. 
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розвитку внутрішньої 
картини здоров’я 
дітей, хворих на 
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2. Опонування 
дисертації Щурик І. 
М. («Психолого-
педагогічні чинники 
оптимізації 
внутрішньої картин 
здоров’я підлітків з 
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вченої ради з 
присудження 
наукового ступеня 
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історія психології у 
Волинському 
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України № 530 від 
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П.8.
- Членкиня редколегії 



журналу 
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теперішній час)
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журналу «Annales 
Universitatis Mariae 
Curie-Skłodowska. 
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по теперішній час)
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допомога із циклу: 
Психологічні складові 
сталого розвитку 
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психологічного 
обґрунтування на 
виклики сучасності. 
Луцьк:СНУ імені Лесі 
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Переяслав-
Хмельницький: Вид-
во Я. М. 
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аспекти. Луцьк: 
Волиньполіграф, 
2019. С. 201-207.
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сучасності: ресурси та 
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проблеми практичної 
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військовослужбовців. 
Актуальні проблеми 
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практичної психології 
у Волинському регіоні. 
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Луцьк: Вежа-Друк, 
2021. С. 67-71.
21. Мушкевич М., 
Корецька В. 
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практичної 
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7–8 квітня 2022 р.) / 
ВНУ імені Лесі 
Українки; кафедра 
практичної психології 
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Психологічне здоров’я 
студентської молоді з 
врахуванням вікових 
особливостей: 
можливості 
дослідження та 
інтерпретації. 
Психологічні основи 
здоров’я, освіти, науки 
та самореалізації 
особистості: 
Матеріали ХІV 
Міжнародної науково-
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Сочин А., Мушкевич 
М. Гендерна 
диференціація 
показників 
психологічного 
здоров’я студентської 
молоді. Психологічні 
основи здоров’я, 
освіти, науки та 
самореалізації 
особистості: 
Матеріали ХІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Луцьк, 
7–8 квітня 2022 р.) / 
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- член спілки 
психологів України 
(2012 р. – по 
теперішній час)
- член міжнародної 
асоціації сімейних 
психотерапевтів (2011 
р. – по теперішній 
час) 
- член організації 
ОМЕП (2009 р. – по 
теперішній час)
-  член асоціації 
політичних 
психологів України 
(2017-2021 рр.)
- член Української 
асоціації сімейних 
психологів (із 2019 р. 
по теперішній час)
- Голова місцевого 
осередку у Волинській 
області Всеукраїнської 
громадської 
організації (ВГО) 
«Інститут клієнт-
центрованої і 
експірієнтальної 
психотерапії» (ІКЕП) 
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теперішній час)
- Голова місцевого 
осередку у Волинській 
області Всеукраїнської 
громадської 
організації «Інститут 
позитивної 
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П. 20
Практикуючий 
психолог в 
консультативному 
центрі при кафедрі 
практичної психології 
та психодіагностики 
факультету психології 
ВНУ імені Лесі 
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по теперішній час).
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05.03.2019 р.
3. Підвищення 
кваліфікації для 
фахівців 
спеціальностей 
«Психологія», 
«Корекційна освіта», 
«Соціальна робота»
4. за програмою 
«Клієнт-центрована 
психотерапія у роботі 
з дітьми та 
дорослими». 
Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки. 01.11.2019-
30.10.2020 рр. 
Сертифікат № 771 від 
10.12.2020 р. (360 
год.)
5. Курс базової 
навчальної програми 
з позитивної 
психотерапії. 
Вісбаденська академія 
психотерапії. 
01.12.2020-01.03.2021 
рр. Сертифікат № 
UKR-018-2021 від 
01.03.2021 р. (200 
год.)
6. Міжнародний 
тренінг підвищення 
кваліфікації (вебінар): 
Використання 
можливостей хмарних 
сервісів в онлайн 
навчанні для 
гуманітаріїв з 
використанням 
платформ зум і мудл. 
Люблін, Республіка 
Польша. 16 травня-23 
травня, 2022 р., 
Сертифікат про 
міжнародний 
розвиток навичок ES 
№96027/2022 від 
22.05.2022 р.

392387 Смаль 
Оксана 
Віталіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Іноземної 
філології

Диплом 
спеціаліста, 
Волинський 
державний 
університет 
імені Лесі 

Українки, рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

8 Наукова 
комунікація 
іноземною 
мовою

Виконуються пункти 
1, 3, 4, 8, 12, 14 19 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності. 

П.1.
1. Oksana Smal, 
Anatoliy Furman, 
Svitlana Lenska, Nelli 



030505 
Прикладна 
лінгвістика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 027213, 
виданий 

26.02.2015, 
Атестат 

доцента AД 
004867, 
виданий 

02.07.2020

Gaiduk, Svitlana 
Perova, Julia 
Monastyrskaya. 
Psychophysiological 
Factors of Successful 
Mastering of a Foreign 
Language by Students. 
International journal of 
Scientific & Technology 
Research, Vol. 9, Issue 
03, March 2020, p. 
4389-4394. ISSN 2277-
8616. Режим доступу : 
http: 
//www.ijstr.org/paper-
references.php?
ref=IJSTR-0320-32384 
(Scopus). 
2. Oksana Smal, Yuliya 
Litkovych, Anzhelika 
Yanovets. Structural 
Typology of 
Redundancy in English. 
Lege artis. Language 
yesterday, today, 
tomorrow, Vol. V. No 1 
2020, p. 99-142. ISSN 
2453-8035. Режим 
доступу : 
https://lartis.sk/wp-
content/uploads/2020/
06/Litkovych_et_al_Iss
ue-1_2020.pdf (Web of 
Science Core 
Collection).
3. Смаль О. В. 
Пандемія Covid-19 та 
електронне навчання 
при вивченні 
іноземної мови : 
виклики та 
можливості для 
студентів та 
викладачів. Наукові 
записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія» 
: серія «Філологія». 
Острог : Вид-во 
НаУОА, 2022. Вип. 
13(81). С. 141–143. DOI 
: 10.25264/2519-2558-
2022-13(81)-141-143 
(Міжнародні 
наукометричні бази: 
Index Copernicus ICV 
2017: 75.77., Google 
Scholar) (Наукове 
фахове видання 
(постанова президії 
ВАК України від 
22.12.2016 р. № 1604); 
ISSN 2519-2558
4. Смаль О. В. 
Упровадження 
гейміфікації в освітній 
процес в умовах 
сьогодення. Актуальні 
питання гуманітарних 
наук: міжвузівський 
збірник наукових 
праць молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. 
Дрогобич : 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2021. 



Вип. 35. Том 8. С. 252–
256. DOI : 
https://doi.org/10.2491
9/2308-4863/35-8-41 
(Міжнародна 
наукометрична база: 
Index Copernicus 
International) 
(Наукове фахове 
видання (наказ 
Міністерства освіти і 
науки України № 409 
від 17.03.2020 р.); 
ISSN 2308-4855
5. Смаль О. В., 
Ковальчук О. С., 
Максимчук Т. В. 
Імплементація 
технологій змішаного 
навчання при 
викладанні іноземних 
мов у вищій школі. 
Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія» 
: серія «Філологія». 
Острог : Вид-во 
НаУОА, 2020. Вип. 
9(77), березень. С. 
154–158. DOI : 
10.25264/2519-2558-
2020-9(77)-154-158 
(Міжнародні 
наукометричні бази: 
Index Copernicus ICV 
2017: 75.77., Google 
Scholar) (Наукове 
фахове видання 
(постанова президії 
ВАК України від 
22.12.2016 р. № 1604); 
ISSN 2519-2558
6. Смаль О. В., 
Яновець А. І. Контент-
аналіз політичного 
дискурсу : критичний 
огляд програмного 
забезпечення 
Linguistic Inquiry and 
Word Count (LIWC). 
Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія» 
: серія «Філологія». 
Острог : Вид-во 
НаУОА, 2020. Вип. 
9(77), березень. С. 
139–142. DOI : 
10.25264/2519-2558-
2020-9(77)-139-142 
(Міжнародні 
наукометричні бази: 
Index Copernicus ICV 
2017: 75.77., Google 
Scholar) (Наукове 
фахове видання 
(постанова президії 
ВАК України від 
22.12.2016 р. № 1604); 
ISSN 2519-2558
7. Смаль О. В., 
Літкович Ю. В., 
Яновець А. І. 
Семантично затемнені 
плеоназми. Наукові 
записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія» 



: серія «Філологія». 
Острог : Вид-во 
НаУОА, 2019. Вип. 
6(74), червень. С. 75–
77. DOI : 
10.25264/2519-2558-
2019-6(74)-75-77 
(Міжнародні 
наукометричні бази: 
Index Copernicus ICV 
2017: 75.77., Google 
Scholar) (Наукове 
фахове видання 
(постанова президії 
ВАК України від 
22.12.2016 р. № 1604); 
ISSN 2519-2558
8. Смаль О. В., 
Яновець А. І., 
Літкович Ю. В. 
Використання 
новітніх технологій в 
процесі навчання 
майбутніх філологів. 
Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія» 
: серія «Філологія». 
Острог : Вид-во 
НаУОА, 2019. Вип. 
5(73), березень. С. 
199–201. DOI: 
10.25264/2519-2558-
2019-5(73)-199-201 
(Міжнародні 
наукометричні бази: 
Index Copernicus ICV 
2017: 75.77., Google 
Scholar) (Наукове 
фахове видання 
(постанова президії 
ВАК України від 
22.12.2016 р. № 1604); 
ISSN 2519-2558
9. Смаль О. В., 
Яновець А. І., 
Літкович Ю. В. 
Лінгво-когнітивні 
засоби реалізації 
сугестивного впливу у 
політичній 
комунікації (на 
матеріалі 
американського 
політичного дискурсу 
онлайн-платформ 
соціальних мереж). 
Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія» 
: серія «Філологія». 
Острог : Вид-во 
НаУОА, 2019. Вип. 
5(73), березень. С. 14–
16. DOI : 
10.25264/2519-2558-
2019-5(73)-14-16 
(Міжнародні 
наукометричні бази: 
Index Copernicus ICV 
2017: 75.77., Google 
Scholar) (Наукове 
фахове видання 
(постанова президії 
ВАК України від 
22.12.2016 р. № 1604); 
ISSN 2519-2558
10. Смаль О. В. 
Тематична структура 



лекції. Наукові 
записки 
національного 
університету 
«Острозька академія» 
: серія «Філологія». 
Острог : Вид-во 
НаУОА, 2018. Вип. 
2(70). С. 197-200. DOI : 
10.25264/2519-2558-
2018-2(70)-197-200 
(Міжнародні 
наукометричні бази: 
Index Copernicus ICV 
2016: 69.48. та Google 
Scholar) (Наукове 
фахове видання 
(постанова президії 
ВАК України від 
22.12.2016 р. № 1604); 
ISSN 2519-2558
П.3
1. Смаль О. В. 
Лінгвокогнітивні 
особливості 
моделювання знань у 
англомовному 
лекційному дискурсі : 
монографія. Луцьк : 
Інформаційно-
видавничий відділ 
Луцького НТУ, 2018. 
163 с. (10,1 автор. 
аркушів)
П.4
1. Смаль О. В. 
Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням : навч.-
метод. розробка до 
виконання 
граматичних вправ 
для студентів І-ІІ 
курсу хімічного 
факультету та 
факультету фізичної 
культури, спорту та 
здоров’я. Луцьк : 
Вежа-Друк, 2022. 56 с.
2. Смаль О. В. 
Англійська мова : 
методичні вказівки до 
виконання 
самостійної роботи 
для здобувачів 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
заочної форми 
навчання. Луцьк : 
Луцький НТУ, 2020. 
28 с.
3. Смаль О. В. 
Англійська мова : 
методичні вказівки до 
виконання 
самостійної роботи 
для здобувачів 
першого 
(бакалаврського) 
рівня денної форми 
навчання. Луцьк : 
Луцький НТУ, 2019. 
44 с. 
4. Смаль О. В. 
Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням : 
методичні вказівки до 
виконання 
самостійної роботи 



для студентів І-ІІ 
курсів усіх галузей 
знань усіх 
спеціальностей денної 
та заочної форм 
навчання. Луцьк : 
Луцький НТУ, 2019. 
28 с.
5. Смаль О. В. 
Англійська мова : 
методичні вказівки до 
виконання 
самостійної роботи 
для студентів І курсу 
спеціальностей: 241 – 
Готельно-ресторанна 
справа, 242 – Туризм. 
Луцьк : Луцький НТУ, 
2018. 25 с.
6. Смаль О. В. 
Англійська мова : 
методичні вказівки до 
виконання 
граматичних вправ 
для студентів І курсу 
всіх спеціальностей 
денної форми 
навчання. Луцьк : 
Луцький НТУ, 2018. 
23 с.
7. Смаль О. В. 
Англійська мова : 
методичні вказівки до 
виконання 
граматичних вправ 
для студентів І курсу 
всіх спеціальностей 
денної форми 
навчання. Луцьк : 
Луцький НТУ, 2018. 
23 с.
П.8
Виконавець науково-
дослідної роботи : 
«Використання 
інновацій у 
навчальному процесі 
та наукових 
дослідженнях: 
світовий контекст», 
науковий керівник: 
д.пед.н., доц. О. С. 
Ковальчук, виконавці: 
к. пед.н., доц. В. Г. 
Коваленко, к.ф.н., доц. 
Л. А. Пилипюк, к.ф.н., 
доц. О. В. Смаль, 
к.ф.н., доц. А. І. 
Яновець, к.ф.н., доц. 
Ю. В. Літкович, термін 
виконання : 
02.01.2018 – 
31.12.2022 рр. № д/р: 
0118U004481.
П.12
1. Смаль О., Караїм В. 
Програма "Подвійний 
диплом" як ключовий 
аспект міжнародного 
обміну в освіті. 
“Інтернаціоналізація 
освіти : шляхи 
вдосконалення та 
розвитку” : матеріали 
І міжнар. наук.-практ. 
конф., м. Луцьк, 12–13 
квітня 2019 р. Луцьк, 
2019. С. 120–123.
2. Смаль О. В. 
Застосування E-
Learning та M-



Learning у навчанні 
іноземної мови. 
Актуальні проблеми 
іншомовної 
комунікації : 
лінгвістичні, 
методичні та 
соціально-
психологічні аспекти : 
зб. матеріалів ІІІ 
Всеукраїнської наук.-
метод. Інтернет-
конф., м. Луцьк, 26 
березн. 2020 р. Луцьк, 
2020. С. 71–73.
3. Смаль О. В. 
Grammarly : 
особливості, 
принципи роботи, 
перспективи. 
Актуальні проблеми 
іншомовної 
комунікації: 
лінгвістичні, 
методичні та 
соціально-
психологічні аспекти : 
зб. матеріалів ІV 
Всеукраїнської наук.-
метод. Інтернет-
конф., м. Луцьк, 14 
квітня 2021 р. Луцьк, 
2021. С. 57–59.
4. Смаль О. В. 
Імплементація 
ігрових технологій у 
навчальний процес. 
«Інформаційні 
технології в 
професійній 
діяльності» : зб. 
матеріалів І наук.-
практ. семінару, м. 
Луцьк, 2021 р. Луцьк, 
2021 С. 83–85.
5. Смаль О. В. 
Практичні аспекти 
застосування сервісу 
Grammarly у 
навчальному процесі. 
«Реформування вищої 
освіти : європейські 
орієнтири та 
вітчизняні реалії» : зб. 
матеріалів наук.-
метод. семінару, м. 
Луцьк, 17–28 травн. 
2021 р. Луцьк, 2021. С. 
24–26.
6. Смаль О. В. 
Застосування 
англійської як мови 
викладання (ЕМІ) у 
закладах вищої освіти. 
«Modern issues of 
practice and theory» : 
abstracts of ІІ 
International Scientific 
and Practical 
Conference, London, 
Great Britain, January 
17 – 19, 2022. London, 
2022. P. 306–307.
7. Смаль О. В. 
Викладання іноземної 
мови online : 
особливості навчання. 
Актуальні питання 
лінгвістики та 
методики викладання 
іноземних мов : зб. 



матеріалів VIII 
міжнар. наук.-практ. 
конф., присвяченої 
пам’яті доктора 
педагогічних наук, 
професора В. Л. 
Скалкіна (12 квітня 
2022 року). Одеса : 
ОНУ імені І. І. 
Мечникова, 2022. С. 
256–258.
8. Oksana Smal The 
Use of Modern 
Information 
Technologies in 
Teaching English. 
Sustainable 
Development : Modern 
Theories and Best 
Practices : abstract of 
the Monthly 
International Scientific 
and Practical 
Conference, Tallinn, 
Estonia, March 31 – 
April 1, 2022. Tallinn, 
2022. P. 167–169.
9. Смаль О. В. 
Використання 
сучасних 
інформаційних 
технологій при 
викладанні іноземної 
мови. “Applied 
Linguistics-3D : 
Language, IT, ELT” : 
abstracts of 
International Scientific 
and Practical 
Conference, Zhytomyr, 
Ukraine, May 12–13, 
2022. Zhytomyr, 2022. 
P. 55–57.
П. 14
1. Участь у складі 
організаційного 
комітету ІV 
Всеукраїнської 
науково-методичної 
Інтернет-конференції, 
14 квітня 2021 року 
«Актуальні проблеми 
іншомовної 
комунікації: 
лінгвістичні, 
методичні та 
соціально-
психологічні 
аспекти», Луцьк, 
Луцький НТУ.
2. Участь у складі 
організаційного 
комітету 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
«Англійської мови та 
математики», 
«Англійської мови та 
фізики», «Англійської 
мови, фізики та 
математики», що 
проходить на базі 
Національного 
технічного 
університету України 
«Київський 
політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського», 2020 р.
3. ІІ місце. Баклан 



Анастасія, ст. групи 
ОП-21 Луцького НТУ. 
Всеукраїнська 
студентська Інтернет-
олімпіада з 
«Англійської мови та 
математики» 
(березень, 2019 р.), 
Національний 
технічний університет 
України «Київський 
політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського», 
факультет 
лінгвістики, 
підтвердження: 
сертифікат № 02152, 
науковий керівник: 
канд.філол.наук, 
доцент Смаль О.В.
4. ІІІ місце. 
Качковський Артем, 
ст. групи КН-11 
Луцького НТУ. 
Всеукраїнська 
студентська Інтернет-
олімпіада з 
«Англійської мови та 
математики» 
(березень, 2020 р.), 
Національний 
технічний університет 
України «Київський 
політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського», 
факультет 
лінгвістики, 
підтвердження: 
сертифікат № 02152, 
науковий керівник: 
канд.філол.наук, 
доцент Смаль О.В.
5. Участь у складі 
організаційного 
комітету/журі І етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
англійської мови 
2017-2018, 2018-2019, 
2019-2020 н.р., 
Луцький НТУ, 
кафедра української 
та іноземної 
лінгвістики.
6. Участь у складі 
організаційного 
комітету ІІІ 
Всеукраїнської 
науково-методичної 
Інтернет-конференції, 
26 березня 2020 року 
«Актуальні проблеми 
іншомовної 
комунікації: 
лінгвістичні, 
методичні та 
соціально-
психологічні 
аспекти», Луцьк, 
Луцький НТУ.
7. Участь у складі 
організаційного 
комітету V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Сучасні 
проблеми 
германського та 



романського 
мовознавства» (16 
березня 2020 року) 
Рівне, РДГУ.
8. Участь у складі 
організаційного 
комітету І 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Інтернаціоналізація 
освіти: шляхи 
вдосконалення та 
розвитку» (12-13 
квітня 2019 року) 
Луцьк, Луцький НТУ. 
Член редакційної 
колегії збірника 
матеріалів.
П.19
Член Всеукраїнської 
асоціації з мовного 
тестування та 
оцінювання 
(ВУАМТО). 
Посвідчення № 22-
013.

Підвищення 
кваліфікації
1. Проходження 
академічного 
стажування: 1.The 
study of better foreign 
pedagogical experience 
in teaching foreign 
languages to the 
students of non-
language specialities 
and experience in 
organizing the 
educational process in 
higher educational 
institutions for foreign 
students. 2. To gain 
proficiency in 
innovative educational 
technologies for the 
implementation of the 
educational process in 
teaching foreign 
languages and working 
with foreign students. 
(обсягом 220 год.). 
Центр іноземних мов 
Люблінської 
Політехніки 
(Республіка Польща). 
16.01.2018 - 
16.04.2018. 
Сертифікат № 4-2018-
LNTU
2. Підвищення 
кваліфікації  на 
науково-методичному 
семінарі 
“Реформування вищої 
освіти: європейські 
орієнтири та 
вітчизняні реалії” 
(обсягом 60 год.). 
Факультет 
педагогічної освіти та 
соціальної роботи 
Волинського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. 
17.05.2021р.-
28.05.2021р. 



Сертифікат н/с № 122.
3. Курс підвищення 
кваліфікації для 
викладачів “GetSet for 
Successful Career”. 
(обсягом 30 год.)  
Кафедра іноземних 
мов, Сумський 
державний 
університет, 
Ісламський Азад 
університет, Тегеран, 
Іран. 10 листопада – 3 
грудня 2021р. 
Сертифікат № 94-
054/07.12.2021 р.

129197 Павліха 
Наталія 
Володимирів
на

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Міжнародних 
відносин

Диплом 
магістра, 
Приватне 

акціонерне 
товариство 

"Вищий 
навчальний 

заклад 
"Міжрегіональ

на Академія 
управління 

персоналом", 
рік закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
051 Економіка, 

Диплом 
магістра, 

Волинський 
національний 

університет 
імені Лесі 

Українки, рік 
закінчення: 

2021, 
спеціальність: 

292 
Міжнародні 
економічні 
відносини, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 006398, 

виданий 
13.02.2008, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 011991, 
виданий 

24.10.1996, 
Атестат 

доцента AE 
000861, 
виданий 

22.10.1998, 
Атестат 

професора 
12ПP 006034, 

виданий 
18.02.2010

23 Управління 
проєктами

Виконуються пп. 1, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 
19 Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.

П.1:
1. Tsymbaliuk Iryna, 
Pavlikha Nataliia, 
Zelinska Olena, 
Ventsuryk Alisa and 
Radko Anna. Assessing 
the level of 
competitiveness of the 
insurance sector during 
economic crises: The 
example of Ukraine. 
Insurance Markets and 
Companies. № 12(1). Р. 
72-82. 
doi:10.21511/ins.12(1).2
021.0, Scopus
2. Pavlikha N., 
Khomiuk N., 
Demianchuk O., 
Shelenko D., Sai L., 
Korneliuk O., 
Naumenko N., 
Skorohod I., 
Tsymbaliuk I., Voichuk 
M. Economic 
Assessment of Inclusive 
Development of 
Territorial 
Communities Within 
Rural Areas. A Case 
Study Of Ukraine. Ad 
Alta. Journal Of 
Interdisciplinary 
Research. 2021. VOL. 
12. ISSUE 1, SPECIAL 
ISSUE XXV. Рр. 97–
104. URL: 
https://www.magnani
mitas.cz/ADALTA/1201
25/PDF/120125.pdf, 
Web of Science
3. Tsymbalіuk I., 
Pavlikha N., Barskyi Y., 
Tihonchuk L., 
Korneliuk O., 
Naumenko N., Kovshun 
N. (2021). Imbalances 
Between Revenues and 
Expenditures of Local 
Rural Budgets in the 
Process of Fiscal 
Decentralization in 
Ukraine: Assessment 
and Modelling 
[Дисбаланс між 
доходами та 
видатками місцевих 
сільських бюджетів в 
процесі фіскальної 



децентралізації в 
Україні: оцінка та 
моделювання]. 
Management, 
Economic Engineering 
in Agriculture and rural 
development. 2021. Vol. 
21. Issue 2. Р.671-683. 
URL: 
http://managementjour
nal.usamv.ro/pdf/vol.21
_2/Art78.pdf Web of 
Science
4. Tryhuba А., 
Boyarchuk V., Tryhuba 
I., Boiarchuk O., 
Pavlikha N. and 
Kovalchuk N. Study of 
the Impact of the 
Volume of Investments 
in Agrarian Projects on 
the Risk of Their Value. 
ITPM (2021) , Scopus
5. Khomiuk Nataliia, 
Bochko Olena, Pavlikha 
Nataliia, Demchuk 
Anton, Stashchuk 
Olena, Shmatkovska 
Tetiana, Naumenko 
Nataliya. Economic 
modeling of sustainable 
rural development 
under the  conditions of 
decentralization: a case 
study of Ukraine. 
Scientific Papers. Series 
Management, 
Economic Engineering 
in Agriculture and 
Rural Development. 
Vol. 20. Issue 3. 2020. 
P. 317–332. Web of 
Science
6. Bortnikov V., 
Bortnikova A., Pavlikha 
N. Polish Factor in the 
Policy of the Russian 
Power in Right-Bank 
Ukraine (the End of the 
Eighteenth Century - 
1830s). Ukrains'kyi 
Istorychnyi Zhurnal. 
2020. Is. 2. Р. 142–150. 
URL: 
https://doi.org/10.1540
7/uhj2020.02.142 Web 
of Science 
7. Tryhuba Anatoliy, 
Rudynets Mykola, 
Pavlikha Nataliia, 
Tryhuba Inna, Kytsyuk 
Iryna, Kornelyuk Olga, 
Fedorchuk-Moroz 
Valentyna, 
Androshchuk Igor, 
Skorokhod Iryna, 
Seleznov Dmytro. 
Establishing patterns of 
change in the indicators 
of using milk 
processing shops at a 
community territory. 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies (Private 
Company Technology 
Center). 2019 Vol 6, No 
3 (102) P. 57-65. 
CrossRef, American 
Chemical Society, 
EBSCO, Index 



Copernicus, 
Российский индекс 
научного 
цитирования (РИНЦ), 
Ulrich’s Periodicals 
Directory, DRIVER, 
Bielefeld Academic 
Search Engine (BASE), 
WorldCat, Electronic 
Journals Library, 
ResearchBib, Polska 
Bibliografia Naukowa, 
Directory of Research 
Journals Indexing, 
Directory Indexing of 
International Research 
Journals, Open 
Academic Journals 
Index, Sherpa/Romeo, 
Scopus
П.2:
1. Pavlikha N., 
Tsymbaliuk S. Analysis 
and forecasting of the 
sphere of sports and 
health services 
development in Ukraine 
[Аналіз та 
прогнозування 
розвитку сфери 
спортивно-оздоровчих 
послуг в Україні]. 
National Interest 
Academic Journal. 
Thailand, 2021. Vol. 1. 
No. 4. Рр. 42–54. 
2. Хомюк Н., Павліха 
Н., Вороний І. 
Диверсифікація як 
інструмент 
забезпечення сталого 
розвитку сільських 
територій. Науковий 
вісник Львівського 
національного 
університету 
ветеринарної 
медицини та 
біотехнологій імені С. 
З. Ґжицького. Серія: 
Економічні науки. 
2020. Вип. 22. № 96. 
С. 35–41. URL: 
https://nvlvet.com.ua/i
ndex.php/economy/arti
cle/view/4143 (Index 
Copernicus, стаття, 
категорія Б)
3. Хомюк Н. Л., 
Павліха Н. В. 
Напрями 
диверсифікації 
сільськогосподарськог
о виробництва в 
Україні на засадах 
сталого розвитку. 
Науковий вісник 
Львівського 
національного 
університету 
ветеринарної 
медицини та 
біотехнологій імені С. 
З. Ґжицького. Серія: 
Економічні науки. 
2020. Вип. 22. № 95. 
С. 45–51. 
https://nvlvet.com.ua/i
ndex.php/economy/arti
cle/view/4056 (Index 
Copernicus, стаття, 



категорія Б)
4. Skorokhod I., 
Pavlikha  N. Rural 
green tourism 
standardization and 
certification system 
building within the 
European integration 
context (Формування 
системи 
стандартизації та 
сертифікації 
сільського «зеленого» 
туризму в умовах 
європейської 
інтеграції) Економічні 
горизонти. 2020. № 
3(14). С. 55–63. DOI: 
10.31499/2616-
5236.3(14).2020.226125
URL:http://eh.udpu.ed
u.ua/article/view/2349
84/234191
5. Павліха Н. В., 
Цимбалюк І. О. 
Науковий базис 
формування теорії 
інклюзивного 
розвитку регіону. 
Економічний часопис 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки: 
журнал. Луцьк : Вежа-
Друк, 2020. № 3 (27) 
Фахове видання. Іndex 
Сopernicus.
П.3: 
1. Павліха Н.В. , 
Хомюк Н. Л. 
Трансформація 
системи платежів за 
користування 
землями 
сільськогосподарськог
о призначення : 
Монографія / Н. В. 
Павліха, Н. Л. Хомюк. 
– Луцьк, 2017. 242 с. 
2. Павліха Н. В., 
Тоцька О. Л. 
Моделювання 
зовнішньо-
економічної 
діяльності України : 
монографія. Луцьк : 
Вежа-Друк, 2018. 152 
с.
3. Pavlikha N., 
Khomiuk N. 
Development of Rural 
Territories in the 
System of Ukraine’s 
Economic Security. 
International and 
National Security: 
Politics, Information, 
Ecology, Economy: 
collective monograph / 
ed. by A. Mytko. Kiev : 
MPBP «Hordon», 2018. 
320 p. (P. 305 – 319). 
4. Павліха Н. В., 
Цимбалюк І. О., Уніга 
О. В. Розвиток та 
регулювання ринку 
праці прикордонного 
регіону: монографія. 
Луцьк : Вежа-Друк, 
2018. 220 с.



5. Павліха Н. В., 
Войчук М. В. 
Організаційно-
економічні засади 
управління сталим 
розвитком міста: 
монографія. Луцьк : 
Вежа-Друк, 2019. 236 
с.
6. Павліха Н. В., 
Корнелюк О. А. 
Активізація 
транскордонного 
співробітництва 
міських поселень. 
Луцьк : Вежа-Друк, 
2019. 212 с.
П.4:
1. Павліха Н., 
Цимбалюк І. Методи 
оцінки економічних 
проєктів: конспект 
лекцій. Луцьк : ВНУ 
ім. Лесі Українки, 
2022. 68 с.
2. Павліха Н. В., 
Кицюк І. В. Методичні 
рекомендації до 
проведення науково-
виробничої практики 
студентами 
спеціальності 
(освітньої програми) 
«Управління 
проєктами». 
Навчально-методичне 
видання. Луцьк : СНУ 
імені Лесі Українки, 
2016. 60 с.
3. Павліха Н. В., 
Тоцька О. Л. 
Методичні вказівки до 
виконання 
магістерської роботи 
студентами 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
освітньої програми 
«Управління 
проєктами» 
[Електронне 
видання]. Луцьк : 
Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 2019. 52 с.
П.6:
1. Цимбалюк Ірина 
Олександрівна. 
Фіскальний простір 
інклюзивного 
розвитку регіону в 
умовах фінансової 
децентралізації. Дата 
захисту: 29.04.2021 р.
2. Скороход Ірина 
Святославівна. 
Організаційно-
економічні засади 
розвитку ринку 
екологічних товарів та 
послуг в умовах 
євроінтеграції. Дата 
захисту: 07.05.2021 р.
3. Тоцька Леся 
Леонтіївна. 
Управління розвитком 
вищої освіти в Україні. 
Дата захисту: 
26.04.2021 р.
Усього 5 докторантів і 



16 аспірантів.
П.7:
- Голова 
спеціалізованої вченої 
ради K32.051.06 з 
правом прийняття до 
розгляду та 
проведення захистів 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальностями 
08.00.05 – розвиток 
продуктивних сил і 
регіональна економіка 
та 08.00.08 – гроші, 
фінанси та кредит.
- Член спеціалізованої 
вченої ради Д 
35.154.01 за 
спеціальностями 
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством; 
08.00.05 – розвиток 
продуктивних сил і 
регіональна 
економіка, Інститут 
регіональних 
досліджень імені М. І. 
Долішнього НАН 
України, 2012 – 2022 
рр.
П.8: 
1. Керівник проєкту 
«Безпека сталого 
розвитку регіонів та 
територіальних 
громад України на 
засадах інклюзивного 
зростання», МОН 
України,  2020-2022 
рр.
2. Керівник проєкту 
«Регіональні ринки в 
умовах європейської 
інтеграції: механізми 
конкуренції та 
конвергенції» з 
01.01.2018 р. по 
31.12.2019 р. (номер 
державної реєстрації 
0118U001094), 2018-
2019 рр.
3. Член редколегії 
журналу «Соціально-
економічні проблеми 
сучасного періоду 
України», 2015 р.- 
дотепер.
4. Член редколегії 
журналу «Economic 
and Regional 
Studies/Studia 
Ekonomiczne i 
Regionalne» (Польща), 
2015 р.- дотепер.
5. Член редколегії 
журналу «National 
Interest of Academic 
Journal» (Таїланд), 
жовтень 2020 р. – 
дотепер.
П.10: 
1. Проєкт «Кафедра 
Жана Моне (Jean 
Monnet Chair). 
Sustainable, Inclusive 
and Smart 



Development within 
Decentralization 
Process: the EU 
experience» програми 
ЄС Еразмус+, 
координатор проєкту, 
з 01.04.2022 р. 
дотепер.
2. Програма 
Європейського Союзу 
Еразмус+ напряму 
Жан Моне, Модуль 
«EU Project 
Management», 2016–
2019 рр. (координатор 
проєкту).
П.13:
Економіка та ЗЕЗ 
України (2020/2021 н. 
р.)
Вступ до фаху (50 год., 
2018/2019 н. р.).
П.14: 
Робота у складі журі ІІ 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
Управління 
проєктами і 
програмами, 2018 – 
2021 рр.
Робота у складі журі ІІ 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
Міжнародні 
економічні відносини, 
2018 – 2020 рр.
Робота у складі журі 
студентського 
Економічного турніру 
– 2019 р. 
ІІ етап 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт, 
керівництво 
студентською 
науковою роботою 
(Тетерук О., гр. МЕВ-
5.1М, 2017 р., І місце).
Керівництво постійно 
діючою студентською 
проблемною групою 
«Безпека сталого 
розвитку на засадах 
інклюзивного 
зростання: 
глобальний вимір» (12 
студентів).
П.19: 
Голова Волинського 
осередку 
Всеукраїнської 
громадської 
організації 
«Українська асоціація 
економістів-
міжнародників», 2006 
р. - дотепер.
Голова Громадської 
організації «Інститут 
транскордонних 
ініціатив», 2015 р. - 
дотепер.

Підвищення 
кваліфікації
1. Східноєвропейський 



національний 
університет імені Лесі 
Українки, кафедра 
іноземних мов та 
перекладу, мовний 
центр «СВІТ», 
14.11.2017 р. � 
30.06.2018 р. 
Сертифікат № 476
2. Луцький 
національний 
технічний університет, 
кафедра міжнародних 
економічних відносин, 
29.03.2018 р. � 
29.09.2018 р. Довідка 
від 29.09.2018 р.
3. Національний 
університет водного 
господарства та 
природокористування
, кафедра управління 
проєктами, 2022 р., 
дотепер.

208526 Журавльова 
Олена 
Вікторівна

Доцент, 
завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Психології Диплом 
магістра, 

Волинський 
національний 

університет 
імені Лесі 

Українки, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

040101 
Психологія, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 010852, 

виданий 
09.02.2021, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 031481, 
виданий 

29.09.2015, 
Атестат 

доцента AД 
005457, 
виданий 

26.11.2020

6 Концептуаліза
ція випадку у 
психологічнійп
рактиці

Виконуються пункти 
1,  3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 
19. Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.
П.1
1. Журавльова, О., 
Журавльов, О. (2022). 
Особливості 
концептуалізації 
випадку у межах 
психоаналітичного 
напрямку. 
Психологічні 
перспективи. 39, 112–
123.
2. Zasiekina, L., Kokun, 
O., Kozihora, M., 
Fedotova, T., 
Zhuravlova, O., & 
Bojko, M. (2022). A 
Concept Analysis of 
Moral Injury in 
Ukrainian National 
Guard Service 
Members’ Narratives: A 
Clinical Case Study. 
East European Journal 
of Psycholinguistics, 
9(1). 296-314. Scopus 
(Q2). Web of Science.
3. Журавльова, О.В. & 
Журавльов, О.А. 
(2019). 
Концептуалізація 
поняття 
«прокрастинація» з 
позиції теорії 
тимчасової мотивації. 
Science and Education 
a New Dimension. 
Pedagogy and 
Psychology, VII (81), 
201, 48-50.
4. Zhuravlova, O., 
Zhuravlov, O., 
Volzhentseva, I., & 
Zasiekina, L. (2021). 
Neuropsycholinguistic 
Links Between 
Procrastination and 
Prospective Memory. 
East European Journal 
of Psycholinguistics, 
8(2), 265–275. Scopus 
(Q 3). Web of Science.



5. Zasiekina L., 
Zhuravlova O. (2019). 
Acculturating Stress, 
Language Anxiety and 
Procrastination of 
International Students 
in the Academic 
Settings. 
Psycholinguistics, 
Vol.26 (1),  126–140.  
Scopus (Q2). Web of 
Science.
П.3
1. Журавльова, О.В. 
Психологія 
прокрастинації 
особистості: 
Монографія. Луцьк: 
Вежа–Друк, 2020. – 
420 с.
П.4
1.Тератологічний 
тлумачний словник 
(2019). / уклад.: В. С. 
Пикалюк. Вид. 2-ге, 
доповн. і перероб. 
Луцьк : Вежа-Друк, 
560
2.Практикум з 
психології сприйняття 
/ Козачук Н.О., 
Журавльов О.А., 
Журавльова О.В. – 
Луцьк: 
Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 2019. – 31 с.
Практикум з 
фізіології сенсорних 
систем / Коцан, І. Я. 
Козачук, 3. Н. О., 
Журавльов, О.А., 
Журавльова, О.В. –  
Луцьк: 
Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 2019. – 61 с.
П.5
Тема докторської 
дисертації: 
«Психологія 
прокрастинації 
особистості студента», 
Серія та номер 
диплома: ДД № 
010852. Рік захисту: 
2020
Спеціальність: 
19.00.07 - Педагогічна 
та вікова психологія
П.7
Член спеціалізованої 
Вченої Ради Д 
32.051.05 з правом 
прийняття до 
розгляду та 
проведення захистів 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
психологічних наук. 
(2022 р. – дотепер).
П.8
Членство в 
редакційних колегіях: 
2021 - дотепер – член 
редакційної колегії 
міжнародного 
наукового 



періодичного журналу 
«Психологічні 
перспективи».
П.10
Стипендіат в рамках 
конкурсу «Inicjatywa 
Doskonałości – 
Uczelnia Badawcza» 
(Лодзький 
університет, Польща).
П.12
1. Журавльова, О. В. 
(2020). 
Прокрастинація як 
багатовимірний 
конструкт. Роль і 
місце психології і 
педагогіки у 
формуванні сучасної 
особистості : збірник 
тез міжнародної 
науково-практичної 
конференції, 10–11 
січня 2020 р., Харків : 
Східноукраїнська 
організація «Центр 
педагогічних 
досліджень», 73-75.
2. Журавльова, О. В. 
(2020). Ключові 
індикатори 
прокрастинації. 
Педагогіка і 
психологія 
сьогодення: теорія та 
практика: 
Міжнародна науково-
практична 
конференція. 17-18 
січня 2020 року, 
Одеса, 19-21.
3. Журавльова, О. В. 
(2020). Аверсивність 
завдання як 
предиктор 
прокрастинації. 
Теоретичні та 
практичні аспекти 
розвитку науки та 
освіти (частина І): 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції м. Львів, 
22-23 січня 2020 року. 
Львів : Львівський 
науковий форум, 43-
44.
4. Журавльова, О. В. 
(2020). Особливості 
часової перспективи в 
осіб, схильних до 
прокрастинації. 
Освіта, наука та 
виробництво: 
розвиток та 
перспективи : 
Матеріали V 
Всеукраїнської 
науково-методичної 
конференції. 23 квітня 
2020 року, Шостка, 
42-43.
5. Журавльова, О. В. 
Журавльов, О. А. 
(2020). Особливості 
психо- і 
нейрофізіологічних 
проявів 
прокрастинації. 
Концептуальні шляхи 



розвитку науки 
(Частина ІІ): 
матеріали V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. Київ, 
14-15 травня 2020 
року. Київ, МЦНіД, 
18–19.
П.19
ГО «Інститут розвитку 
символодрами та 
глибинної психології»  
(01.2021 – до тепер)

1. Заочне стажування 
на кафедрі психіатрії, 
наркології та 
медичної психології 
Тернопільського 
національного 
медичного 
університету імені І. Я. 
Горбачевського (11.10. 
2021-11.04.2022 р.). 
Сертифікат № 
02/1002 від 
14.04.2022.
2. Стажування у 
Медичному 
університеті м. 
Люблін (за напрямом 
клінічної психології) 
(16.04.2018-
16.10.2018) 
Сертифікат № 214-15 
від 16.10.2018.
3. Інститут розвитку 
символодрами та 
глибинної психології, 
Програма 
багатоетапного 
навчання Кататимно-
імагінативної 
психотерапії, 01.2021 
– 04.2021, Сертифікат 
№ 18186 від 
30.04.2021

374747 Засєкіна 
Лариса 
Володимирів
на

Професор, 
Суміщення

Психології Диплом 
доктора наук 
ДД 005647, 

виданий 
15.02.2007, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 007434, 
виданий 

27.06.2000, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
014525, 

виданий 
16.06.2005, 

Атестат 
професора 

12ПP 005469, 
виданий 

03.07.2008

26 Психічне 
здоров'я та 
емоційний 
дистрес

Виконуються пункти 
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
13, 14, 19, 20 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.

П.1
1. Засєкіна Л., Хворост 
Х., Засєкіна Д. (2018). 
Травматичний 
наратив у 
координатах 
психолінгвістичного 
дослідження. 
Psycholinguistics, Вип. 
23 (1), 47–59.  Scopus 
(Q2). Web of Science.
2. Zasiekina L., 
Zhuravlova O. (2019). 
Acculturating Stress, 
Language Anxiety and 
Procrastination of 
International Students 
in the Academic 
Settings. 
Psycholinguistics, 
Vol.26 (1),  126–140.  
Scopus (Q2). Web of 
Science.
3. Budin-Ljøsne, I., 
Friedman, B. B., Suri, 



S., Solé-Padullés, C., 
Düzel, S., Drevon, C. A., 
... & Zasiekina, L. 
(2020). The global 
brain health survey: 
development of a multi-
language survey of 
public views on brain 
health. Frontiers in 
Public Health,     387. 
Scopus (Q 2).
4. Zasiekina, L. (2020). 
Trauma, rememory and 
language in Holodomor 
survivors’ narratives. 
Psycholinguistics, 27(1), 
80–94. Scopus (Q2). 
Web of Science.
5. Zhuravlova, O., 
Zhuravlov, O., 
Volzhentseva, I., & 
Zasiekina, L. (2021). 
Neuropsycholinguistic 
Links Between 
Procrastination and 
Prospective Memory. 
East European Journal 
of Psycholinguistics, 
8(2), 265–275. Scopus 
(Q 3). Web of Science.
П.2.
Свідоцтва про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір:
1. Психічне здоров’я 
працівників 
державних установ: 
монографія (№ 
101252, дата реєстрації 
16 грудня 2020).
2. Психологічна 
готовність особистості 
до виходу на пенсію: 
монографія (№ 
101457, дата реєстрації 
28 грудня 2020).
3. Збірка усних творів 
з ілюстраціями 
«Онлайн-ресурс 
психологічної 
допомоги: 3D CAM» 
(№ 108520, дата 
реєстрації 07 жовтня 
2021 р.).
4. Монографія 
«Структурно-
функціональна 
організація інтелекту» 
(№ 109946, дата 
реєстрації 01 грудня 
2021 р.).
5. Навчальний 
посібник «Основи 
психології та 
міжособове 
спілкування» (№ 
110610, дата реєстрації 
28 грудня 2021 р.).
П. 3
1. Зaсєкіна Л. В., 
Засєкін С. В., Шевчук 
О. В.  (2017). 
Психолінгвістичний 
підхід до 
травматичної пам'яті: 
монографія Beau 
Bassin: LAP Lambert 
Academic Publishing, 
245 с.
2. Засєкіна, Л., 



Магдисюк Л. (2018). 
Психологічна 
готовність особистості 
до виходу на пенсію: 
монографія. Луцьк: 
ПП Іванюк В. П., 290 
с.
3. Власюк Д. П.,  
Засєкіна Л. В., Кихтюк 
О. В. та ін. Психічне 
здоров’я працівників 
державних установ 
[Текст]: монографія 
/за заг. ред. Л. В. 
Засєкіної, А. В. 
Кульчицької. Луцьк: 
Вежа-Друк, 2018. 148 
с.
4. Психологія. 
Цінності. Духовність: 
колективна 
монографія / М. М. 
Адамович, В. І. 
Бенедюк, Ю. М. 
Візнюк, А. Воробей, П. 
Д. Гайдучик, Г. О. Гац, 
Д. Т. Гошовська, Я. О. 
Гошовський, А. 
Грабан, В. А. Єлов, Ю. 
П. Ємельянова, Л. В. 
Засєкіна та ін. 
Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки. 
Луцьк: 
Волиньполіграф, 
2018.  211 c. 
5. Засєкіна, Л. В., 
Пастрик Т. В. Основи 
психології та 
міжособове 
спілкування: 
навчальний посібник 
для студентів 
медичних училищ, 
коледжів, академії та 
інститутів 
медсестринства. 2-е 
вид. Київ: ВСВ 
“Медицина”, 2018. 216 
с.
6. Richter, U. M., 
Veerabhatla, S., & 
Zasiekina, L. (2021). 
Managing and 
Facilitating Student 
Learning in Teams in 
Higher Education. 
Cases on Active 
Blended Learning in 
Higher Education, 149–
171.
П.6
1. Калмикова 
Людмила 
Володимирівна 
(19.00.01 – загальна 
психологія, історія 
психології. Дисертація 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
психологічних наук: 
Психологічні 
особливості 
звуковимови осіб у 
різних емоційно-
психічних станах, 
2017).
2. Савченко Олена 
Вячеславівна (19.00.01 
– загальна психологія, 
історія психології. 



Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
психологічних наук: 
Психологія 
рефлексивної 
компетентності 
особистості, 2017).
3. Савелюк Наталія 
Михайлівна (19.00.01 
– загальна психологія, 
історія психології. 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
психологічних наук: 
Психологія розуміння 
особистістю 
релігійного дискурсу 
(докторська 
дисертація, 2018) .
4. Цьось Юлія 
Анатоліївна (19.00.05 
– соціальна 
психологія, 
психологія соціальної 
роботи . Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
психологічних наук: 
Комунікативно-
мовленнєві стилі у 
міжособовій взаємодії 
студентів, 2018).
5. Петрик Оксана 
Володимирівна 
(19.00.01 – загальна 
психологія, історія 
психології. Дисертація 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
психологічних наук: 
Довіра у структурі 
соціального інтелекту 
журналістів, 2018).
6. Майструк Вікторія 
Миколаївна (19.00.01 
– загальна психологія, 
історія психології. 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
психологічних наук: 
Самоприйняття як 
чинник 
психологічного 
благополуччя сучасної 
жінки, 2018).
7. Коць Євгенія 
Михайлівна (19.00.01 
– загальна психологія, 
історія психології. 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
психологічних наук: 
Психологічні 
особливості 
когнітивно-
поведінкових 
стратегій осіб із 
соціальною 
тривожністю, 2018).
8. Журавльова Олена 
Вікторівна (19.00.07 – 
педагогічна та вікова 
психологія. 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
психологічних наук: 



Психологія 
прокрастинації 
особистості студента, 
2020).
9. Онопченко Ірина 
Вікторівна (053 – 
Психологія.  
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії (PhD): Ранні 
дисфункційні схеми 
як чинник 
трудоголізму вчителів, 
2021).
П.7.
1. Голова 
спеціалізованої Вченої 
Ради Д 32.051.05 з 
правом прийняття до 
розгляду та 
проведення захистів 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
психологічних наук. 
Спеціальність 19.00.01 
– загальна психологія, 
історія психології. 
(2022 р. – дотепер).
2. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д41.051.07 
психологічні науки із 
захисту дисертацій 
для здобуття ступеня 
кандидата і доктора 
психологічних наук. 
Спеціальність 19.00.01 
– загальна психологія, 
історія психології. 
Одеський 
національний 
університет імені І. І. 
Мечникова (2014-
2021).
П.8
Членство в 
редакційних колегіях: 
2014 - дотепер –  
заступник головного 
редактора наукового 
фахового журналу 
“East European Journal 
of Psycholinguistics”;
2012 - дотепер – член 
Міжнародної науково-
редакційної ради 
наукового фахового 
видання 
“Psycholinguistics. 
Психолінгвістика.   
Психолингвистика”. 
2021 - дотепер – член 
редакційної колегії 
міжнародного 
наукового 
періодичного журналу 
«Психологічні 
перспективи».
Керівник проєкту 
прикладного 
дослідження, що 
виконується за 
рахунок видатків 
загального фонду 
державного бюджету 
«Моральна травма та 
моральне зцілення 
учасників бойових 
дій: нейрокогнітивні 



кореляти та 
психологічні 
інтервенції» (№ 
державного реєстру 
0122V000945, терміни 
виконання 
01.01.2022–
31.12.2023).
П.9
- Член експертної 
комісії проведення 
акредитаційної 
експертизи 
перепідготовки 
спеціалістів 
7.03010201 
«Психологія» у 
Харківському 
національному 
педагогічному 
університеті імені Г.С. 
Сковороди 8-
10.11.2017 р.
- Експерт Стандарту 
вищої освіти України 
першого 
(бакалаврського) 
рівня 05 Соціально-
поведінкові науки, 
053 Психологія (Наказ 
Міністерства освіти і 
науки України 
(24.04.2019 р. № 565).  
- Експерт Стандарту 
вищої освіти України 
другого 
(магістерського) рівня 
05 Соціально-
поведінкові науки, 
053 Психологія (Наказ 
Міністерства освіти і 
науки України 
24.04.2019 р. № 564).
П.10
Міжнародні проєкти:
2022-2025 – 
Developing European 
Framework for Action 
on Mental Health and 
Well-Being 
(DevelopMental), 
101085175, Жан Моне, 
Еразмус +
2022-2023 – 
Психосоціальна 
адаптація учасників 
бойових дій та їхніх 
сімей до цивільного 
середовища, 
Деждепартамент 
США;
2021-2022 – 
Психосоціальна 
підтримка ветеранів 
та їхніх сімей, 
Міністерство 
закордонних справ, 
Велика Британія;
2021 – 2022 – Town 
and Gown 2.0: the 
Strategic Cooperation 
between University and 
City in V4 and Ukraine 
(№ 22110065, 
25.05.2021 – 
30.04.2022).
2022 – Член журі 
міжнародного 
конкурсу Falling Walls 
Lab Ukraine (DAAD).
2021 – Зміцнення 



психічного здоров'я  
студентів та учнів в 
умовах вимушеної 
соціальної ізоляції під 
час пандемії 
(Британська Рада в 
Україні, програма 
«Активні 
громадяни»). 
2020 – 2022 – 
Ініціатива академічної 
доброчесності та 
якості освіти 
(Academic Integrity and 
Quality Initiative – 
Academic IQ) 
(Американські Ради в 
Україні).
2020 – 
Психосоціальна 
підтримка медиків під 
час епідемій і 
пандемій» (ЄС, 
Британська Рада в 
Україні);  
2020 – Моральна 
травма та 
відновлюваність у 
прямих нащадків 
свідків Голодомору та 
Голокосту (HREC, 
університет Альберти, 
Канада);
2020 – 
Психосоціальна 
підтримка медиків під 
час епідемій і 
пандемій (Британська 
Рада в Україні, 
програма «Активні 
громадяни»). 
П.11
1. Викладання  у КЗВО 
«Волинський 
медичний інститут» 
курсів для медичного 
персоналу у межах 
програми 
«Психосоціальна 
підтримка медиків під 
час епідемій і 
пандемій» та  проєкту 
«Зміцнення 
міжсекторальної 
співпраці для 
соціальної 
згуртованості (SC3)», 
співфінансованого ЄС 
та Британською 
Радою в Україні 
(Угода про 
партнерство між 
Британською Радою в 
Україні та 
Східноєвропейським 
національним 
університетом імені 
Лесі Українки, № 
01/09/20-64У 
(01.09.2020- 31.03. 
2021).
2. Проведення 
тренінгів та надання 
наукових 
консультацій для 
державних службовців 
(Державний заклад 
післядипломної освіти 
Волинь ЦППК, № 151 
У-09Ф від 03.07.2017).
3. Надання послуг з 



дослідження 
соціально-
психологічної 
компетентності 
публічних службовців, 
проведення тренінгів 
та корекційної роботи 
(Державний заклад 
післядипломної освіти 
«Волинський 
обласний центр 
перепідготовки та 
підвищення 
кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування, 
державних 
підприємств, установ і 
організацій», № 
862У-20-7Ф від 
20.12.2019).
4. Проведення 
воркшопів для 
вчителів України з 
професійної 
резильєнтності 
вчителів на 
замовлення 
Державної служби 
якості освіти  
(березень-травень 
2022).
П.13
Дисципліна «Клінічна 
психологія» для 
студентів ІІІ курсу ( 
лекцій – 22 год, 
практичних  - 22 год; 
лабораторних занять 
– 20 год.)
П.14
2021 Трофімчук Ю. Ю.  
– переможниця 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт із 
галузі знань 
«Загальна та 
соціальна психологія» 
(диплом ІІІ ступеня).
2022 Майструк В.М. – 
переможниця 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт із 
галузі знань 
«Загальна та 
соціальна психологія» 
(диплом І ступеня).

П.19
Директор 
Українського центру 
психотравми (2020-
дотепер).
Член Української 
Асоціації когнітивної 
та поведінкової 
терапії (2014-дотепер).  
Сертифікований член 
Польської когнітивної 
та поведінкової 
терапії (2022-
дотепер). 
Член Української 
асоціації 
психолінгвістів (2014-
дотепер). 
Член Міжнародного 



товариства з вивчення 
захворювання на 
целіакію (2019-
дотепер).
Член Міжнародного 
товариства 
прикладної 
психолінгвістики 
(ISAPL) (2004-
дотепер).
П.20
Практикуючий 
психотерапевт з 
когнітивно-
поведінкової терапії 
(Сертифікат про 
реакредитацію від 
Українського 
інституту когнітивно-
поведінкової терапії 
та Європейської 
асоціації поведінкової 
і когнітивної терапій, 
дійсний до 11.01.2027).
Акредитований 
психотерапевт методу 
RTM (Reconsolidation 
of Traumatic memory) 
(з 2022-пожиттєво)

Підвищення 
кваліфікації
1. Навчання на 
магістерській 
програмі «Основи 
клінічної психології». 
Університет Англія 
Раскін (м. Кембридж, 
Велика Британія). 
2018-2019 рр.  
Диплом про вищу 
освіту 
1738500/13/0120, 
виданий в липні 2019 
р.
2. Навчання в 
Єрусалимському 
університеті «Trauma 
and Resilience from the 
Israeli Perspective», 3-
14 липня 2022, 62 
академічні години.
3. Навчання методу 
Reconsolidation of 
Traumatic Memory, 
сертифікат і ліцензія 
на практику, травень 
2022.
4. Навчання базовому 
рівню EMDR, 
сертифікат від 
Європейської асоціації 
EMDR  про успіше 
завершення програми 
від 2.09.2022
5. Професійно-
навчальна програма: 
«Розвиток дітей: 
соціально-емоційна 
підтримка і 
психологічне 
благополуччя». 
Міжнародний 
тренінговий центр – 
MCTC Міністерство 
закордонних справ 
(проведений за 
підтримки уряду 
Ізраїлю та Хайфського 
університету (м. 
Хайфа, Республіка 



Ізраїль). 28.01.2018- 
16.02.2018 Сертифікат 
участі
6. Навчальний 
семінар «Академічна 
доброчесність у 
системі внутрішнього 
забезпечення якості 
освіти». Американські 
Ради в Україні 
23.11.2020-27.11. 2020. 
Сертифікат участі.
7. Навчальний 
семінар «Робота з 
даними та 
напрацювання 
стратегій для 
посиленн академічної 
доброчесності та 
якості». Американські 
Ради в Україні 
6.04.2021-18.04.2021. 
Сертифікат участі
8. Навчальний 
семінар 
«Інтерпретація даних 
для якісних змін». 
Американські Ради в 
Україні. 10.11.21-
19.11.21 Сертифікат 
участі.

1 Сертифікат TOEFEL 
iBT. Test Center: STN 
10387A-EAC Osvita 
Реєстраційний номер 
0000 0000 2969 4783, 
виданий 03.02.2017 р.
2. Сертифікат TOEFEL 
iBT. STN 15333A 
National Academy for 
Public Administration 
under the President 
Реєстраційний номер 
2156 8102 1514 2912, 
виданий 13.10.2021 р.

374747 Засєкіна 
Лариса 
Володимирів
на

Професор, 
Суміщення

Психології Диплом 
доктора наук 
ДД 005647, 

виданий 
15.02.2007, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 007434, 
виданий 

27.06.2000, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
014525, 

виданий 
16.06.2005, 

Атестат 
професора 

12ПP 005469, 
виданий 

03.07.2008

26 Етика 
соціальних, 
поведінкових 
та клінічних 
досліджень

Виконуються пункти 
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
13, 14, 19, 20 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.

П.1
1. Zasiekina, L., Pastryk, 
T., Kozihora, M., 
Fedotova, T., & 
Zasiekin, S. (2021). 
Cognition, Emotions, 
and Language in Front-
Line Healthcare 
Workers: Clinical and 
Ethical Implications for 
Assessment Measures. 
Psycholinguistics, 
30(1), 8-25.
2. Zasiekina, L. V. 
(2021). Академічна 
доброчесність, якість 
освіти та якість життя 
студентів в умовах 
дистанційного 
навчання під час 
Covid-19. «Наукові 
записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія»: 
серія “Психологія”», 
(12), 41-45. 



3. Pat‐Horenczyk, R., 
Schiff, M., Arënliu, A., 
Zasiekina, L., Kagialis, 
A., Ferreira, N., ... & 
Benbenishty, R. (2022). 
Challenges faced by 
university students 
during the COVID‐19: 
An international study 
in five countries during 
the early phase of the 
pandemic. 
International Journal of 
Psychology.
4. Budin-Ljøsne, I., 
Mowinckel, A. M., 
Friedman, B. B., 
Ebmeier, K. P., Drevon, 
C. A., Carver, R. B., ... & 
Ferretti, M. T. (2022). 
Public perceptions of 
brain health: an 
international, online 
cross-sectional survey. 
BMJ open, 12(4), 
e057999.
5. Zasiekina, L., Kokun, 
O., Kozihora, M., 
Fedotova, T., 
Zhuravlova, O., & 
Bojko, M. (2022). A 
Concept Analysis of 
Moral Injury in 
Ukrainian National 
Guard Service 
Members’ Narratives: A 
Clinical Case Study. 
East European Journal 
of Psycholinguistics, 
9(1).
П.2.
Свідоцтва про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір:
1. Психічне здоров’я 
працівників 
державних установ: 
монографія (№ 
101252, дата реєстрації 
16 грудня 2020).
2. Психологічна 
готовність особистості 
до виходу на пенсію: 
монографія (№ 
101457, дата реєстрації 
28 грудня 2020).
3. Збірка усних творів 
з ілюстраціями 
«Онлайн-ресурс 
психологічної 
допомоги: 3D CAM» 
(№ 108520, дата 
реєстрації 07 жовтня 
2021 р.).
4. Монографія 
«Структурно-
функціональна 
організація інтелекту» 
(№ 109946, дата 
реєстрації 01 грудня 
2021 р.).
5. Навчальний 
посібник «Основи 
психології та 
міжособове 
спілкування» (№ 
110610, дата реєстрації 
28 грудня 2021 р.).
П. 3
1. Зaсєкіна Л. В., 



Засєкін С. В., Шевчук 
О. В.  (2017). 
Психолінгвістичний 
підхід до 
травматичної пам'яті: 
монографія Beau 
Bassin: LAP Lambert 
Academic Publishing, 
245 с.
2. Засєкіна, Л., 
Магдисюк Л. (2018). 
Психологічна 
готовність особистості 
до виходу на пенсію: 
монографія. Луцьк: 
ПП Іванюк В. П., 290 
с.
3. Власюк Д. П.,  
Засєкіна Л. В., Кихтюк 
О. В. та ін. Психічне 
здоров’я працівників 
державних установ 
[Текст]: монографія 
/за заг. ред. Л. В. 
Засєкіної, А. В. 
Кульчицької. Луцьк: 
Вежа-Друк, 2018. 148 
с.
4. Психологія. 
Цінності. Духовність: 
колективна 
монографія / М. М. 
Адамович, В. І. 
Бенедюк, Ю. М. 
Візнюк, А. Воробей, П. 
Д. Гайдучик, Г. О. Гац, 
Д. Т. Гошовська, Я. О. 
Гошовський, А. 
Грабан, В. А. Єлов, Ю. 
П. Ємельянова, Л. В. 
Засєкіна та ін. 
Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки. 
Луцьк: 
Волиньполіграф, 
2018.  211 c. 
5. Засєкіна, Л. В., 
Пастрик Т. В. Основи 
психології та 
міжособове 
спілкування: 
навчальний посібник 
для студентів 
медичних училищ, 
коледжів, академії та 
інститутів 
медсестринства. 2-е 
вид. Київ: ВСВ 
“Медицина”, 2018. 216 
с.
6. Richter, U. M., 
Veerabhatla, S., & 
Zasiekina, L. (2021). 
Managing and 
Facilitating Student 
Learning in Teams in 
Higher Education. 
Cases on Active 
Blended Learning in 
Higher Education, 149–
171.
П.6
1. Калмикова 
Людмила 
Володимирівна 
(19.00.01 – загальна 
психологія, історія 
психології. Дисертація 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
психологічних наук: 



Психологічні 
особливості 
звуковимови осіб у 
різних емоційно-
психічних станах, 
2017).
2. Савченко Олена 
Вячеславівна (19.00.01 
– загальна психологія, 
історія психології. 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
психологічних наук: 
Психологія 
рефлексивної 
компетентності 
особистості, 2017).
3. Савелюк Наталія 
Михайлівна (19.00.01 
– загальна психологія, 
історія психології. 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
психологічних наук: 
Психологія розуміння 
особистістю 
релігійного дискурсу 
(докторська 
дисертація, 2018) .
4. Цьось Юлія 
Анатоліївна (19.00.05 
– соціальна 
психологія, 
психологія соціальної 
роботи . Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
психологічних наук: 
Комунікативно-
мовленнєві стилі у 
міжособовій взаємодії 
студентів, 2018).
5. Петрик Оксана 
Володимирівна 
(19.00.01 – загальна 
психологія, історія 
психології. Дисертація 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
психологічних наук: 
Довіра у структурі 
соціального інтелекту 
журналістів, 2018).
6. Майструк Вікторія 
Миколаївна (19.00.01 
– загальна психологія, 
історія психології. 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
психологічних наук: 
Самоприйняття як 
чинник 
психологічного 
благополуччя сучасної 
жінки, 2018).
7. Коць Євгенія 
Михайлівна (19.00.01 
– загальна психологія, 
історія психології. 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
психологічних наук: 
Психологічні 
особливості 
когнітивно-
поведінкових 
стратегій осіб із 



соціальною 
тривожністю, 2018).
8. Журавльова Олена 
Вікторівна (19.00.07 – 
педагогічна та вікова 
психологія. 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
психологічних наук: 
Психологія 
прокрастинації 
особистості студента, 
2020).
9. Онопченко Ірина 
Вікторівна (053 – 
Психологія.  
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії (PhD): Ранні 
дисфункційні схеми 
як чинник 
трудоголізму вчителів, 
2021).
П.7.
1. Голова 
спеціалізованої Вченої 
Ради Д 32.051.05 з 
правом прийняття до 
розгляду та 
проведення захистів 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
психологічних наук. 
Спеціальність 19.00.01 
– загальна психологія, 
історія психології. 
(2022 р. – дотепер).
2. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 41.051.07 
психологічні науки із 
захисту дисертацій 
для здобуття ступеня 
кандидата і доктора 
психологічних наук. 
Спеціальність 19.00.01 
– загальна психологія, 
історія психології. 
Одеський 
національний 
університет імені І. І. 
Мечникова (2014-
2021)
П.8
Членство в 
редакційних колегіях: 
2014 - дотепер –  
заступник головного 
редактора наукового 
фахового журналу 
“East European Journal 
of Psycholinguistics”;
2012 - дотепер – член 
Міжнародної науково-
редакційної ради 
наукового фахового 
видання 
“Psycholinguistics. 
Психолінгвістика.   
Психолингвистика”. 
2021 - дотепер – член 
редакційної колегії 
міжнародного 
наукового 
періодичного журналу 
«Психологічні 
перспективи».
Керівник проєкту 



прикладного 
дослідження, що 
виконується за 
рахунок видатків 
загального фонду 
державного бюджету 
«Моральна травма та 
моральне зцілення 
учасників бойових 
дій: нейрокогнітивні 
кореляти та 
психологічні 
інтервенції» (№ 
державного реєстру 
0122V000945, терміни 
виконання 
01.01.2022–
31.12.2023).
П.9
- Член експертної 
комісії проведення 
акредитаційної 
експертизи 
перепідготовки 
спеціалістів 
7.03010201 
«Психологія» у 
Харківському 
національному 
педагогічному 
університеті імені Г.С. 
Сковороди 8-
10.11.2017 р.
- Експерт Стандарту 
вищої освіти України 
першого 
(бакалаврського) 
рівня 05 Соціально-
поведінкові науки, 
053 Психологія (Наказ 
Міністерства освіти і 
науки України 
(24.04.2019 р. № 565).  
- Експерт Стандарту 
вищої освіти України 
другого 
(магістерського) рівня 
05 Соціально-
поведінкові науки, 
053 Психологія (Наказ 
Міністерства освіти і 
науки України 
24.04.2019 р. № 564).
П.10
Міжнародні проєкти:
2022-2025 – 
Developing European 
Framework for Action 
on Mental Health and 
Well-Being 
(DevelopMental), 
101085175, Жан Моне, 
Еразмус +
2022-2023 – 
Психосоціальна 
адаптація учасників 
бойових дій та їхніх 
сімей до цивільного 
середовища, 
Деждепартамент 
США;
2021-2022 – 
Психосоціальна 
підтримка ветеранів 
та їхніх сімей, 
Міністерство 
закордонних справ, 
Велика Британія;
2021 – 2022 – Town 
and Gown 2.0: the 
Strategic Cooperation 



between University and 
City in V4 and Ukraine 
(№ 22110065, 
25.05.2021 – 
30.04.2022).
2022 – Член журі 
міжнародного 
конкурсу Falling Walls 
Lab Ukraine (DAAD).
2021 – Зміцнення 
психічного здоров'я  
студентів та учнів в 
умовах вимушеної 
соціальної ізоляції під 
час пандемії 
(Британська Рада в 
Україні, програма 
«Активні 
громадяни»). 
2020 – 2022 – 
Ініціатива академічної 
доброчесності та 
якості освіти 
(Academic Integrity and 
Quality Initiative – 
Academic IQ) 
(Американські Ради в 
Україні).
2020 – 
Психосоціальна 
підтримка медиків під 
час епідемій і 
пандемій» (ЄС, 
Британська Рада в 
Україні);  
2020 – Моральна 
травма та 
відновлюваність у 
прямих нащадків 
свідків Голодомору та 
Голокосту (HREC, 
університет Альберти, 
Канада);
2020 – 
Психосоціальна 
підтримка медиків під 
час епідемій і 
пандемій (Британська 
Рада в Україні, 
програма «Активні 
громадяни»). 
 П.11
1. Викладання  у КЗВО 
«Волинський 
медичний інститут» 
курсів для медичного 
персоналу у межах 
програми 
«Психосоціальна 
підтримка медиків під 
час епідемій і 
пандемій» та  проєкту 
«Зміцнення 
міжсекторальної 
співпраці для 
соціальної 
згуртованості (SC3)», 
співфінансованого ЄС 
та Британською 
Радою в Україні 
(Угода про 
партнерство між 
Британською Радою в 
Україні та 
Східноєвропейським 
національним 
університетом імені 
Лесі Українки, № 
01/09/20-64У 
(01.09.2020- 31.03. 
2021).



2. Проведення 
тренінгів та надання 
наукових 
консультацій для 
державних службовців 
(Державний заклад 
післядипломної освіти 
Волинь ЦППК, № 151 
У-09Ф від 03.07.2017).
3. Надання послуг з 
дослідження 
соціально-
психологічної 
компетентності 
публічних службовців, 
проведення тренінгів 
та корекційної роботи 
(Державний заклад 
післядипломної освіти 
«Волинський 
обласний центр 
перепідготовки та 
підвищення 
кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування, 
державних 
підприємств, установ і 
організацій», № 
862У-20-7Ф від 
20.12.2019).
4. Проведення 
воркшопів для 
вчителів України з 
професійної 
резильєнтності 
вчителів на 
замовлення 
Державної служби 
якості освіти  
(березень-травень 
2022).
П.13
Дисципліна «Клінічна 
психологія» для 
студентів ІІІ курсу ( 
лекцій – 22 год, 
практичних  - 22 год; 
лабораторних занять 
– 20 год.)
П.14
2021 Трофімчук Ю. Ю.  
– переможниця 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт із 
галузі знань 
«Загальна та 
соціальна психологія» 
(диплом ІІІ ступеня).
2022 Майструк В.М. – 
переможниця 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт із 
галузі знань 
«Загальна та 
соціальна психологія» 
(диплом І ступеня).
П.19
Директор 
Українського центру 
психотравми (2020-
дотепер).
Член Української 
Асоціації когнітивної 
та поведінкової 
терапії (2014-дотепер).  
Сертифікований член 



Польської когнітивної 
та поведінкової 
терапії (2022-
дотепер). 
Член Української 
асоціації 
психолінгвістів (2014-
дотепер). 
Член Міжнародного 
товариства з вивчення 
захворювання на 
целіакію (2019-
дотепер).
Член Міжнародного 
товариства 
прикладної 
психолінгвістики 
(ISAPL) (2004-
дотепер).
П.20
Практикуючий 
психотерапевт з 
когнітивно-
поведінкової терапії 
(Сертифікат про 
реакредитацію від 
Українського 
інституту когнітивно-
поведінкової терапії 
та Європейської 
асоціації поведінкової 
і когнітивної терапій, 
дійсний до 11.01.2027).
Акредитований 
психотерапевт методу 
RTM (Reconsolidation 
of Traumatic memory) 
(з 2022-пожиттєво)

Підвищення 
кваліфікації
1. Навчання на 
магістерській 
програмі «Основи 
клінічної психології». 
Університет Англія 
Раскін (м. Кембридж, 
Велика Британія). 
2018-2019 рр.  
Диплом про вищу 
освіту 
1738500/13/0120, 
виданий в липні 2019 
р.
2. Навчання в 
Єрусалимському 
університеті «Trauma 
and Resilience from the 
Israeli Perspective», 3-
14 липня 2022, 62 
академічні години.
3. Навчання методу 
Reconsolidation of 
Traumatic Memory, 
сертифікат і ліцензія 
на практику, травень 
2022.
4. Навчання базовому 
рівню EMDR, 
сертифікат від 
Європейської асоціації 
EMDR  про успіше 
завершення програми 
від 2.09.2022
5. Професійно-
навчальна програма: 
«Розвиток дітей: 
соціально-емоційна 
підтримка і 
психологічне 
благополуччя». 



Міжнародний 
тренінговий центр – 
MCTC Міністерство 
закордонних справ 
(проведений за 
підтримки уряду 
Ізраїлю та Хайфського 
університету (м. 
Хайфа, Республіка 
Ізраїль). 28.01.2018- 
16.02.2018 Сертифікат 
участі
6. Навчальний 
семінар «Академічна 
доброчесність у 
системі внутрішнього 
забезпечення якості 
освіти». Американські 
Ради в Україні 
23.11.2020-27.11. 2020. 
Сертифікат участі.
7. Навчальний 
семінар «Робота з 
даними та 
напрацювання 
стратегій для 
посиленн академічної 
доброчесності та 
якості». Американські 
Ради в Україні 
6.04.2021-18.04.2021. 
Сертифікат участі
8. Навчальний 
семінар 
«Інтерпретація даних 
для якісних змін». 
Американські Ради в 
Україні. 10.11.21-
19.11.21 Сертифікат 
участі.

1 Сертифікат TOEFEL 
iBT. Test Center: STN 
10387A-EAC Osvita 
Реєстраційний номер 
0000 0000 2969 4783, 
виданий 03.02.2017 р.
2. Сертифікат TOEFEL 
iBT. STN 15333A 
National Academy for 
Public Administration 
under the President 
Реєстраційний номер 
2156 8102 1514 2912, 
виданий 13.10.2021 р.

374747 Засєкіна 
Лариса 
Володимирів
на

Професор, 
Суміщення

Психології Диплом 
доктора наук 
ДД 005647, 

виданий 
15.02.2007, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 007434, 
виданий 

27.06.2000, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
014525, 

виданий 
16.06.2005, 

Атестат 
професора 

12ПP 005469, 
виданий 

03.07.2008

26 Когнітивно-
поведінкова 
терапія: теорія 
і практика

Виконуються пункти 
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
13, 14, 19, 20 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.

П.1
1. Засєкіна, Л. (2021). 
Онлайн когнітивно-
поведінкова терапія 
емоційного бістресу 
студентів у період 
пандемії COVID-19. 
Психологічні 
перспективи, (38), 49–
62. Фахове видання 
України (категорія 
«Б»).
2. Zasiekina, L., 
Kennison, S., Zasiekin, 
S., & Khvorost, K. 
(2019). Psycholinguistic 
markers of 
autobiographical and 



traumatic memory. 
East European Journal 
of Psycholinguistics, 
6(2), 119–133. Scopus 
(Q 3). Web of Science.
3. Zasiekina, L., & 
Zasiekin, S. (2020). 
Verbal Emotional 
Disclosure of Moral 
Injury in Holodomor 
Survivors. 
Psycholinguistics, 
28(1), 41–58. Scopus (Q 
2). Web of Science.
4. Schiff, M., Zasiekina, 
L., Pat-Horenczyk, R., & 
Benbenishty, R. (2021). 
COVID-related 
functional difficulties 
and concerns among 
university students 
during COVID-19 
pandemic: A binational 
perspective. Journal of 
Community Health, 
46(4), 667–675. Scopus 
(Q1).
5.  Zasiekina, L., 
Pastryk, T., Kozihora, 
M., Fedotova, T., & 
Zasiekin, S. (2021). 
Cognition, Emotions, 
and Language in Front-
Line Healthcare 
Workers: Clinical and 
Ethical Implications for 
Assessment Measures. 
Psycholinguistics, 
30(1), 8–25. Scopus (Q 
2). Web of Science.
П.2.
Свідоцтва про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір:
1. Психічне здоров’я 
працівників 
державних установ: 
монографія (№ 
101252, дата реєстрації 
16 грудня 2020).
2. Психологічна 
готовність особистості 
до виходу на пенсію: 
монографія (№ 
101457, дата реєстрації 
28 грудня 2020).
3. Збірка усних творів 
з ілюстраціями 
«Онлайн-ресурс 
психологічної 
допомоги: 3D CAM» 
(№ 108520, дата 
реєстрації 07 жовтня 
2021 р.).
4. Монографія 
«Структурно-
функціональна 
організація інтелекту» 
(№ 109946, дата 
реєстрації 01 грудня 
2021 р.).
5. Навчальний 
посібник «Основи 
психології та 
міжособове 
спілкування» (№ 
110610, дата реєстрації 
28 грудня 2021 р.).
П. 3
1. Зaсєкіна Л. В., 



Засєкін С. В., Шевчук 
О. В.  (2017). 
Психолінгвістичний 
підхід до 
травматичної пам'яті: 
монографія Beau 
Bassin: LAP Lambert 
Academic Publishing, 
245 с.
2. Засєкіна, Л., 
Магдисюк Л. (2018). 
Психологічна 
готовність особистості 
до виходу на пенсію: 
монографія. Луцьк: 
ПП Іванюк В. П., 290 
с.
3. Власюк Д. П., 
Засєкіна Л. В., Кихтюк 
О. В. та ін. Психічне 
здоров’я працівників 
державних установ 
[Текст]: монографія 
/за заг. ред. Л. В. 
Засєкіної, А. В. 
Кульчицької. Луцьк: 
Вежа-Друк, 2018. 148 
с.
4. Психологія. 
Цінності. Духовність: 
колективна 
монографія / М. М. 
Адамович, В. І. 
Бенедюк, Ю. М. 
Візнюк, А. Воробей, П. 
Д. Гайдучик, Г. О. Гац, 
Д. Т. Гошовська, Я. О. 
Гошовський, А. 
Грабан, В. А. Єлов, Ю. 
П. Ємельянова, Л. В. 
Засєкіна та ін. 
Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки. 
Луцьк: 
Волиньполіграф, 
2018.  211 c. 
5. Засєкіна, Л. В., 
Пастрик Т. В. Основи 
психології та 
міжособове 
спілкування: 
навчальний посібник 
для студентів 
медичних училищ, 
коледжів, академії та 
інститутів 
медсестринства. 2-е 
вид. Київ: ВСВ 
“Медицина”, 2018. 216 
с.
6. Richter, U. M., 
Veerabhatla, S., & 
Zasiekina, L. (2021). 
Managing and 
Facilitating Student 
Learning in Teams in 
Higher Education. 
Cases on Active 
Blended Learning in 
Higher Education, 149–
171.
П.6
1. Калмикова 
Людмила 
Володимирівна 
(19.00.01 – загальна 
психологія, історія 
психології. Дисертація 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
психологічних наук: 



Психологічні 
особливості 
звуковимови осіб у 
різних емоційно-
психічних станах, 
2017).
2. Савченко Олена 
Вячеславівна (19.00.01 
– загальна психологія, 
історія психології. 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
психологічних наук: 
Психологія 
рефлексивної 
компетентності 
особистості, 2017).
3. Савелюк Наталія 
Михайлівна (19.00.01 
– загальна психологія, 
історія психології. 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
психологічних наук: 
Психологія розуміння 
особистістю 
релігійного дискурсу 
(докторська 
дисертація, 2018) .
4. Цьось Юлія 
Анатоліївна (19.00.05 
– соціальна 
психологія, 
психологія соціальної 
роботи . Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
психологічних наук: 
Комунікативно-
мовленнєві стилі у 
міжособовій взаємодії 
студентів, 2018).
5. Петрик Оксана 
Володимирівна 
(19.00.01 – загальна 
психологія, історія 
психології. Дисертація 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
психологічних наук: 
Довіра у структурі 
соціального інтелекту 
журналістів, 2018).
6. Майструк Вікторія 
Миколаївна (19.00.01 
– загальна психологія, 
історія психології. 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
психологічних наук: 
Самоприйняття як 
чинник 
психологічного 
благополуччя сучасної 
жінки, 2018).
7. Коць Євгенія 
Михайлівна (19.00.01 
– загальна психологія, 
історія психології. 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
психологічних наук: 
Психологічні 
особливості 
когнітивно-
поведінкових 
стратегій осіб із 



соціальною 
тривожністю, 2018).
8. Журавльова Олена 
Вікторівна (19.00.07 – 
педагогічна та вікова 
психологія. 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
психологічних наук: 
Психологія 
прокрастинації 
особистості студента, 
2020).
9. Онопченко Ірина 
Вікторівна (053 – 
Психологія.  
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії (PhD): Ранні 
дисфункційні схеми 
як чинник 
трудоголізму вчителів, 
2021).
П.7.
1. Голова 
спеціалізованої Вченої 
Ради Д 32.051.05 з 
правом прийняття до 
розгляду та 
проведення захистів 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
психологічних наук. 
Спеціальність 19.00.01 
– загальна психологія, 
історія психології. 
(2022 р. – дотепер).
2. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 41.051.07 
психологічні науки із 
захисту дисертацій 
для здобуття ступеня 
кандидата і доктора 
психологічних наук. 
Спеціальність 19.00.01 
– загальна психологія, 
історія психології. 
Одеський 
національний 
університет імені І. І. 
Мечникова (2014-
2021)
П.8
Членство в 
редакційних колегіях: 
2014 - дотепер –  
заступник головного 
редактора наукового 
фахового журналу 
“East European Journal 
of Psycholinguistics”;
2012 - дотепер – член 
Міжнародної науково-
редакційної ради 
наукового фахового 
видання 
“Psycholinguistics. 
Психолінгвістика.   
Психолингвистика”. 
2021 - дотепер – член 
редакційної колегії 
міжнародного 
наукового 
періодичного журналу 
«Психологічні 
перспективи».
Керівник проєкту 



прикладного 
дослідження, що 
виконується за 
рахунок видатків 
загального фонду 
державного бюджету 
«Моральна травма та 
моральне зцілення 
учасників бойових 
дій: нейрокогнітивні 
кореляти та 
психологічні 
інтервенції» (№ 
державного реєстру 
0122V000945, терміни 
виконання 
01.01.2022–
31.12.2023).
П.9
- Член експертної 
комісії проведення 
акредитаційної 
експертизи 
перепідготовки 
спеціалістів 
7.03010201 
«Психологія» у 
Харківському 
національному 
педагогічному 
університеті імені Г.С. 
Сковороди 8-
10.11.2017 р.
- Експерт Стандарту 
вищої освіти України 
першого 
(бакалаврського) 
рівня 05 Соціально-
поведінкові науки, 
053 Психологія (Наказ 
Міністерства освіти і 
науки України 
(24.04.2019 р. № 565).  
- Експерт Стандарту 
вищої освіти України 
другого 
(магістерського) рівня 
05 Соціально-
поведінкові науки, 
053 Психологія (Наказ 
Міністерства освіти і 
науки України 
24.04.2019 р. № 564).
П.10
Міжнародні проєкти:
2022-2025 – 
Developing European 
Framework for Action 
on Mental Health and 
Well-Being 
(DevelopMental), 
101085175, Жан Моне, 
Еразмус +
2022-2023 – 
Психосоціальна 
адаптація учасників 
бойових дій та їхніх 
сімей до цивільного 
середовища, 
Деждепартамент 
США;
2021-2022 – 
Психосоціальна 
підтримка ветеранів 
та їхніх сімей, 
Міністерство 
закордонних справ, 
Велика Британія;
2021 – 2022 – Town 
and Gown 2.0: the 
Strategic Cooperation 



between University and 
City in V4 and Ukraine 
(№ 22110065, 
25.05.2021 – 
30.04.2022).
2022 – Член журі 
міжнародного 
конкурсу Falling Walls 
Lab Ukraine (DAAD).
2021 – Зміцнення 
психічного здоров'я  
студентів та учнів в 
умовах вимушеної 
соціальної ізоляції під 
час пандемії 
(Британська Рада в 
Україні, програма 
«Активні 
громадяни»). 
2020 – 2022 – 
Ініціатива академічної 
доброчесності та 
якості освіти 
(Academic Integrity and 
Quality Initiative – 
Academic IQ) 
(Американські Ради в 
Україні).
2020 – 
Психосоціальна 
підтримка медиків під 
час епідемій і 
пандемій» (ЄС, 
Британська Рада в 
Україні);  
2020 – Моральна 
травма та 
відновлюваність у 
прямих нащадків 
свідків Голодомору та 
Голокосту (HREC, 
університет Альберти, 
Канада);
2020 – 
Психосоціальна 
підтримка медиків під 
час епідемій і 
пандемій (Британська 
Рада в Україні, 
програма «Активні 
громадяни»). 
П.11
1.Викладання  у КЗВО 
«Волинський 
медичний інститут» 
курсів для медичного 
персоналу у межах 
програми 
«Психосоціальна 
підтримка медиків під 
час епідемій і 
пандемій» та  проєкту 
«Зміцнення 
міжсекторальної 
співпраці для 
соціальної 
згуртованості (SC3)», 
співфінансованого ЄС 
та Британською 
Радою в Україні 
(Угода про 
партнерство між 
Британською Радою в 
Україні та 
Східноєвропейським 
національним 
університетом імені 
Лесі Українки, № 
01/09/20-64У 
(01.09.2020- 31.03. 
2021).



2. Проведення 
тренінгів та надання 
наукових 
консультацій для 
державних службовців 
(Державний заклад 
післядипломної освіти 
Волинь ЦППК, № 151 
У-09Ф від 03.07.2017).
3. Надання послуг з 
дослідження 
соціально-
психологічної 
компетентності 
публічних службовців, 
проведення тренінгів 
та корекційної роботи 
(Державний заклад 
післядипломної освіти 
«Волинський 
обласний центр 
перепідготовки та 
підвищення 
кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування, 
державних 
підприємств, установ і 
організацій», № 
862У-20-7Ф від 
20.12.2019).
4. Проведення 
воркшопів для 
вчителів України з 
професійної 
резильєнтності 
вчителів на 
замовлення 
Державної служби 
якості освіти  
(березень-травень 
2022).
П.13
Дисципліна «Клінічна 
психологія» для 
студентів ІІІ курсу ( 
лекцій – 22 год, 
практичних  - 22 год; 
лабораторних занять 
– 20 год.)
П.14
2021 Трофімчук Ю. Ю.  
– переможниця 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт із 
галузі знань 
«Загальна та 
соціальна психологія» 
(диплом ІІІ ступеня).
2022 Майструк В.М. – 
переможниця 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт із 
галузі знань 
«Загальна та 
соціальна психологія» 
(диплом І ступеня).
П.19
Директор 
Українського центру 
психотравми (2020-
дотепер).
Член Української 
Асоціації когнітивної 
та поведінкової 
терапії (2014-дотепер).  
Сертифікований член 



Польської когнітивної 
та поведінкової 
терапії (2022-
дотепер). 
Член Української 
асоціації 
психолінгвістів (2014-
дотепер). 
Член Міжнародного 
товариства з вивчення 
захворювання на 
целіакію (2019-
дотепер).
Член Міжнародного 
товариства 
прикладної 
психолінгвістики 
(ISAPL) (2004-
дотепер).
П.20
Практикуючий 
психотерапевт з 
когнітивно-
поведінкової терапії 
(Сертифікат про 
реакредитацію від 
Українського 
інституту когнітивно-
поведінкової терапії 
та Європейської 
асоціації поведінкової 
і когнітивної терапій, 
дійсний до 11.01.2027).
Акредитований 
психотерапевт методу 
RTM (Reconsolidation 
of Traumatic memory) 
(з 2022-пожиттєво)

Підвищення 
кваліфікації
1. Навчання на 
магістерській 
програмі «Основи 
клінічної психології». 
Університет Англія 
Раскін (м. Кембридж, 
Велика Британія). 
2018-2019 рр.  
Диплом про вищу 
освіту 
1738500/13/0120, 
виданий в липні 2019 
р.
2. Навчання в 
Єрусалимському 
університеті «Trauma 
and Resilience from the 
Israeli Perspective», 3-
14 липня 2022, 62 
академічні години.
3. Навчання методу 
Reconsolidation of 
Traumatic Memory, 
сертифікат і ліцензія 
на практику, травень 
2022.
4. Навчання базовому 
рівню EMDR, 
сертифікат від 
Європейської асоціації 
EMDR  про успіше 
завершення програми 
від 2.09.2022
5. Професійно-
навчальна програма: 
«Розвиток дітей: 
соціально-емоційна 
підтримка і 
психологічне 
благополуччя». 



Міжнародний 
тренінговий центр – 
MCTC Міністерство 
закордонних справ 
(проведений за 
підтримки уряду 
Ізраїлю та Хайфського 
університету (м. 
Хайфа, Республіка 
Ізраїль). 28.01.2018- 
16.02.2018 Сертифікат 
участі
6. Навчальний 
семінар «Академічна 
доброчесність у 
системі внутрішнього 
забезпечення якості 
освіти». Американські 
Ради в Україні 
23.11.2020-27.11. 2020. 
Сертифікат участі.
7. Навчальний 
семінар «Робота з 
даними та 
напрацювання 
стратегій для 
посиленн академічної 
доброчесності та 
якості». Американські 
Ради в Україні 
6.04.2021-18.04.2021. 
Сертифікат участі
8. Навчальний 
семінар 
«Інтерпретація даних 
для якісних змін». 
Американські Ради в 
Україні. 10.11.21-
19.11.21 Сертифікат 
участі.

1 Сертифікат TOEFEL 
iBT. Test Center: STN 
10387A-EAC Osvita 
Реєстраційний номер 
0000 0000 2969 4783, 
виданий 03.02.2017 р.
2. Сертифікат TOEFEL 
iBT. STN 15333A 
National Academy for 
Public Administration 
under the President 
Реєстраційний номер 
2156 8102 1514 2912, 
виданий 13.10.2021 р.

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН 6. Розробляти  
просвітницькі  
матеріали  та  
освітні  програми,  
впроваджувати  їх,  

Просвітницька 
практика

методи навчання, що 
забезпечують 
розвитокпрофесійних 
якостей сучасного психолога 
(діалогово-комунікативні) 

поточний контроль 
(оцінювання професійних 
умінь в процесі 
проходження практики, 
оцінювання методичних 



отримувати 
зворотній зв'язок, 
оцінювати якість.

інтерактивні («мозковий 
штурм», майстер-клас), 
практична діяльність, 
робота з 
навчальнометодичною 
літературою. 

розробок, проведених 
занять); підсумковий 
контроль (захист практики, 
залік).

Управління проєктами словесні методи (лекція, 
дискусія, пояснення); 
візуальні методи 
(відеометод, 
мультимедійний); практичні 
(тренінг, метод інтерв’ю, 
рольова гра); самостійна 
робота (написання 
рефератів). 

поточний контроль (усне 
індивідуальне опитування, 
презентації рефератів); 
підсумковий контроль 
(модульна контрольна 
робота, залік).

ПРН 1. 
Здійснювати 
пошук, 
опрацювання та 
аналіз професійно 
важливих знань із 
різних джерел із 
використанням 
сучасних 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій.

Підготовка до 
атестаційного 
екзамену

Методи аналізу наукової та 
навчально-методичної 
літератури; проблемно-
пошукові методи, 
розв’язування завдань, 
метод кейсів. 

Підсумковий контроль 
(екзамен)

Написання 
кваліфікаційної 
роботи

Аналіз, синтез та 
узагальнення наукової та 
навчально-методичної 
літератури, емпіричні 
методи

Підсумковий контроль: 
захист кваліфікаційної 
роботи

Переддипломна 
науково-дослідна 
практика

Методи навчання, що 
забезпечують розвиток 
професійних якостей 
(командна дискусія) 
інтерактивні («мозковий 
штурм»), робота з 
навчально-методичною 
літературою

Поточний контроль 
(оцінювання професійних 
умінь в процесі 
проходження практики, 
підбору та опрацювання 
науково-методичної 
літератури, підбору 
методичного 
інструментарію для 
проведення психологічного 
обстеження 
діагностованих); 
підсумковий контроль 
(захист практики, залік).

Просвітницька 
практика

Методи навчання, що 
забезпечують розвиток 
професійних якостей 
(командна дискусія) 
інтерактивні («мозковий 
штурм»), робота з 
навчально-методичною 
літературою

Поточний контроль 
(оцінювання професійних 
умінь в процесі 
проходження практики, 
підбору та опрацювання 
науково-методичної 
літератури, підбору 
методичного 
інструментарію для 
проведення психологічного 
обстеження 
діагностованих); 
підсумковий контроль 
(захист практики, залік).

Діагностично-
консультаційна 
практика

Методи навчання, що 
забезпечують розвиток 
професійних якостей 
(командна дискусія) 
інтерактивні («мозковий 
штурм»), робота з 
навчально-методичною 
літературою

Поточний контроль 
(оцінювання професійних 
умінь в процесі 
проходження практики, 
підбору та опрацювання 
науково-методичної 
літератури, підбору 
методичного 
інструментарію для 
проведення психологічного 
обстеження 
діагностованих); 
підсумковий контроль 
(захист практики, залік).

Концептуалізація 
випадку у 
психологічнійпрактиц
і

словесні методи (лекція, 
діалог, дискусія, 
проблемний виклад, 
мікровикладання, 
пояснення); візуальні 
методи (демонстрування, 

поточний контроль (усне та 
письмове опитування, 
тестування, презентації 
виконаних завдань, 
рефератів; підсумковий 
контроль (модульна 



відеометод, 
мультимедійний); практичні 
(моделювання, тренінг, 
метод інтерв’ю); самостійна 
робота (роз’язання завдань, 
написання рефератів). 

контрольна робота, 
екзамен).

Основи клінічної 
психології: сучасні 
напрями та 
перспективи

словесні методи (лекція, 
розповідь з елементами 
бесіди, пояснення); 
практичні методи 
(діалогово-комунікативний, 
робота з науковою 
літературою, робота в малих 
групах); 
самостійна робота 
(написання методичних 
матеріалів, роз’язання 
завдань, написання 
рефератів, робота з 
навчально-методичною 
літературою).

Поточний контроль (усне та
письмове опитування,
тестування, презентації
виконаних завдань,
рефератів;
підсумковий контроль
(модульна контрольна
робота, екзамен).

Дослідницькі методи в 
сфері психічного 
здоров'я

словесні методи (лекція, 
діалог, проблемний виклад 
матеріалу); візуальні методи 
(демонстрування, 
відеометод, 
мультимедійний)

Поточний контроль (усне 
опитування, робота в малих 
групах); підсумковий 
контроль: екзамен)

Наукова комунікація 
іноземною мовою

Традиційні методи: 
пояснювально- 
ілюстративний, 
ситуативний, відповіді на 
запитання; граматично-
перекладний; інноваційні 
методи: проектно-
дослідницький, 
використання 
інформаційних технологій, 
методи активізації навчання 
із залученням сучасних 
інтерактивних технологій, 
використання електронних 
ресурсів та дистанційної 
форми навчання через 
платформи Moodle та Office 
365

Поточний контроль: усне 
опитування, письмові 
завдання, дискусії, робота в 
малих групах, виконання 
комунікативних та 
професійно-орієнтованих 
завдань, написання 
модульних контрольних 
робіт, підготовка рефератів, 
презентацій, проєктів; 
підсумковий контроль: 
екзамен

Управління проєктами словесні методи (лекція, 
дискусія, пояснення); 
візуальні методи 
(відеометод, 
мультимедійний); практичні 
(тренінг, метод інтерв’ю, 
рольова гра); самостійна 
робота (написання 
рефератів). 

поточний контроль (усне 
індивідуальне опитування, 
презентації рефератів); 
підсумковий контроль 
(модульна контрольна 
робота, залік).

ПРН 2. Вміти 
організовувати та 
проводити 
психологічне 
дослідження із 
застосуванням 
валідних та 
надійних методів.

Написання 
кваліфікаційної 
роботи

Аналіз, синтез та 
узагальнення наукової та 
навчально-методичної 
літератури, емпіричні 
методи

Підсумковий контроль: 
захист кваліфікаційної 
роботи

Переддипломна 
науково-дослідна 
практика

Методи навчання, що 
забезпечують професійні 
здібності майбутнього 
психолога (діалогово-
комунікативні) 
інтерактивні, дослідно-
експериментальна робота, 
робота з науково-
методичною літературою

Поточний контроль 
(оцінювання професійних 
умінь в процесі 
проходження практики, 
планування, підбору 
методичного забезпечення 
та проведення 
психологічного 
дослідження); підсумковий 
контроль (захист практики, 
залік)

Діагностично-
консультаційна 
практика

Методи навчання, що 
забезпечують професійні 
здібності майбутнього 

Поточний контроль 
(оцінювання професійних 
умінь в процесі 



психолога (діалогово-
комунікативні) 
інтерактивні, дослідно-
експериментальна робота, 
робота з науково-
методичною літературою

проходження практики, 
планування, підбору 
методичного забезпечення 
та проведення 
психологічного 
дослідження); підсумковий 
контроль (захист практики, 
залік)

Етика соціальних, 
поведінкових та 
клінічних досліджень

Аналіз, синтез; 
моделювання, експертна 
оцінка; узагальнення змісту 
інформації (створення 
оглядової інформації)

Письмове опитування, 
тестування, презентації 
виконаних завдань, есе, 
проект, підсумковий 
контроль (модульна 
контрольна робота, екзамен)

Діагностика психічних 
розладів

словесні методи (лекція, 
діалог, дискусія, 
проблемний виклад, 
мікровикладання, 
пояснення); візуальні 
методи (демонстрування, 
відеометод, 
мультимедійний); практичні 
(моделювання, тренінг, 
метод інтерв’ю); самостійна 
робота (роз’язання завдань, 
написання рефератів) 

поточний контроль (усне та 
письмове опитування, 
тестування, презентації 
виконаних завдань, 
рефератів; підсумковий 
контроль (модульна 
контрольна робота, екзамен)

Концептуалізація 
випадку у 
психологічнійпрактиц
і

словесні методи (лекція, 
бесіда, діалог, пояснення); 
візуальні методи 
(демонстрування, відео 
метод, мультимедійний); 
практичні методи 
(моделювання, робота з 
науковою літературою, 
природний і лабораторний 
експеримент, проективні 
методи, робота в малих 
групах), самостійна робота 
(розв’язання завдань, 
написання рефератів, 
робота над проєктами). 

поточний контроль (усне та 
письмове опитування, 
захист лабораторних робіт, 
презентації рефератів); 
підсумковий контроль 
(модульна контрольна 
робота, екзамен).

Основи клінічної 
психології: сучасні 
напрями та 
перспективи

словесні методи (лекція, 
розповідь з елементами 
бесіди, мікровикладання, 
пояснення); 
практичні методи 
(моделювання, 
спостереження, рольова гра, 
анкетування, метод 
інтерв’ю, діагробота в малих 
групах); 
самостійна робота 
(роз’язання завдань, 
написання рефератів).

Поточний контроль 
(індивідуальне та 
фронтальне опитування, 
захист лабораторних робіт), 
підсумковий контроль 
(модульна контрольна 
робота, екзамен).

Когнітивно-
поведінкова терапія: 
теорія і практика

Методи аналізу даних, 
технології психологічної 
допомоги (тренінгові, 
психотерапевтичні, 
просвітницькі, 
консультаційні, 
психодіагностичні)

Письмове опитування, 
тестування, презентації 
виконаних завдань, есе, 
проекту; підсумковий 
контроль (модульна 
контрольна робота, екзамен)

Психологія 
особистісної події

словесні методи (лекція, 
бесіда, діалог, пояснення); 
візуальні методи 
(демонстрування, відео 
метод, мультимедійний); 
практичні методи 
(моделювання, робота з 
науковою літературою, 
природний і лабораторний 
експеримент, проективні 
методи, робота в малих 
групах), самостійна робота 
(розв’язання завдань, 
написання рефератів, 

поточний контроль (усне та 
письмове опитування, 
захист лабораторних робіт, 
презентації рефератів); 
підсумковий контроль 
(модульна контрольна 
робота, екзамен).



робота над проєктами). 

Дослідницькі методи в 
сфері психічного 
здоров'я

словесні методи (лекція, 
дискусія, проблемний 
виклад матеріалу); візуальні 
методи (демонстрування, 
відеометод, 
мультимедійний), 
використання 
інформаційних технологій

поточний контроль (усне 
індивідуальне опитування, 
робота у малих групах); 
підсумковий контроль 
(підсумкова модульна 
контрольна робота, 
екзамен).

ПРН 3. 
Узагальнювати 
емпіричні дані та 
формулювати 
теоретичні 
висновки.

Етика соціальних, 
поведінкових та 
клінічних досліджень

Аналіз, синтез, 
абстрагування, 
узагальнення, порівняння; 
моделювання, експертна 
оцінка; методи створення 
інформаційної продукції - 
згортання змісту інформації 
(бібліографування, 
реферування, анотування, 
фрагментування), 
узагальнення змісту 
інформації (створення 
оглядової інформації)

Письмове опитування, 
тестування, презентації 
виконаних завдань, есе, 
проект, підсумковий 
контроль (модульна 
контрольна робота, екзамен)

Діагностика психічних 
розладів

словесні методи (лекція, 
розповідь з елементами 
бесіди, діалог, дискусія, 
проблемний виклад, 
мікровикладання, 
пояснення); візуальні 
методи (демонстрування, 
відеометод, 
мультимедійний); практичні 
(моделювання, тренінг, 
метод інтерв’ю); самостійна 
робота (написання 
методичних матеріалів, 
написання рефератів). 

поточний контроль (усне та 
письмове опитування, 
захист практичних робіт, 
тестування, презентації 
виконаних завдань, 
рефератів; підсумковий 
контроль (екзамен).

Концептуалізація 
випадку у 
психологічнійпрактиц
і

словесні методи (лекція, 
діалог, дискусія, 
пояснення); візуальні 
методи (демонстрування, 
відеометод, 
мультимедійний); практичні 
(тренінг, метод інтерв’ю, 
анкетування); самостійна 
робота (написання 
рефератів). 

поточний контроль (усне та 
письмове опитування, 
презентації рефератів); 
підсумковий контроль 
(модульна контрольна 
робота, екзамен)

Дослідницькі методи в 
сфері психічного 
здоров'я

словесні методи (лекція, 
розповідь з елементами 
бесіди, діалог, пояснення); 
візуальні методи 
(демонстрування, 
мультимедійний), 
використання 
інформаційних технологій

поточний контроль (усне 
індивідуальне опитування, 
робота у малих групах, 
командна дискусія); 
підсумковий контроль 
(підсумкова модульна 
контрольна робота, 
екзамен).

Діагностично-
консультаційна 
практика

Методи навчання, що 
забезпечують розвиток 
професійних здібностей 
клінічого психолога 
(діалогово-комунікативні) 
інтерактивні, дослідно-
експериментальна робота, 
робота з науково-
методичною літературою

Поточний контроль 
(оцінювання професійних 
умінь планування, підбору 
методичного забезпечення 
та проведення 
психологічного 
дослідження, формування 
психологічного прогнозу 
психологічного розвитку 
діагностованих); 
підсумковий контроль 
(захист практики, залік)

Просвітницька 
практика

Методи навчання, що 
забезпечують розвиток 
професійних здібностей 
клінічого психолога 
(діалогово-комунікативні) 
інтерактивні, дослідно-
експериментальна робота, 
робота з науково-

Поточний контроль 
(оцінювання професійних 
умінь планування, підбору 
методичного забезпечення 
та проведення 
психологічного 
дослідження, формування 
психологічного прогнозу 



методичною літературою психологічного розвитку 
діагностованих); 
підсумковий контроль 
(захист практики, залік)

Написання 
кваліфікаційної 
роботи

Аналіз, синтез та 
узагальнення наукової та 
навчально-методичної 
літератури, емпіричні 
методи

Підсумковий контроль: 
захист кваліфікаційної 
роботи

Переддипломна 
науково-дослідна 
практика

Методи навчання, що 
забезпечують розвиток 
професійних здібностей 
клінічого психолога 
(діалогово-комунікативні) 
інтерактивні, дослідно-
експериментальна робота, 
робота з науково-
методичною літературою

Поточний контроль 
(оцінювання професійних 
умінь планування, підбору 
методичного забезпечення 
та проведення 
психологічного 
дослідження, формування 
психологічного прогнозу 
психологічного розвитку 
діагностованих); 
підсумковий контроль 
(захист практики, залік)

Підготовка до 
атестаційного 
екзамену

Методи аналізу наукової та 
навчально-методичної 
літератури; проблемно-
пошукові методи, 
розв’язування завдань, 
метод кейсів. 

Підсумковий контроль 
(екзамен)

ПРН 4. Робити 
психологічний 
прогноз щодо 
розвитку 
особистості, груп, 
організацій.

Написання 
кваліфікаційної 
роботи

Аналіз, синтез та 
узагальнення наукової та 
навчально-методичної 
літератури, емпіричні 
методи

Підсумковий контроль: 
захист кваліфікаційної 
роботи

Переддипломна 
науково-дослідна 
практика

Методи навчання, що 
забезпечують розвиток 
професійних здібностей 
клінічого психолога 
(діалогово-комунікативні) 
інтерактивні, дослідно-
експериментальна робота, 
робота з науково-
методичною літературою

Поточний контроль 
(оцінювання професійних 
умінь планування, підбору 
методичного забезпечення 
та проведення 
психологічного 
дослідження, формування 
психологічного прогнозу 
психологічного розвитку 
діагностованих); 
підсумковий контроль 
(захист практики, залік)

Діагностично-
консультаційна 
практика

Методи навчання, що 
забезпечують розвиток 
професійних здібностей 
клінічого психолога 
(діалогово-комунікативні) 
інтерактивні, дослідно-
експериментальна робота, 
робота з науково-
методичною літературою

Поточний контроль 
(оцінювання професійних 
умінь планування, підбору 
методичного забезпечення 
та проведення 
психологічного 
дослідження, формування 
психологічного прогнозу 
психологічного розвитку 
діагностованих); 
підсумковий контроль 
(захист практики, залік)

Концептуалізація 
випадку у 
психологічнійпрактиц
і

словесні методи (лекція, 
дискусія, пояснення); 
практичні (тренінг, рольова 
гра); самостійна робота 
(написання рефератів, 
робота з кейсами). 

поточний контроль (усне 
індивідуальне опитування, 
презентації рефератів); 
підсумковий контроль 
(модульна контрольна 
робота, екзамен)

Психічне здоров'я та 
емоційний дистрес

словесні методи (лекція, 
дискусія, пояснення); 
візуальні методи 
(відеометод, 
мультимедійний); практичні 
(тренінг, метод інтерв’ю, 
рольова гра); самостійна 
робота (написання 
рефератів) 

поточний контроль (усне 
індивідуальне опитування, 
презентації рефератів); 
підсумковий контроль 
(модульна контрольна 
робота, екзамен)

Основи клінічної словесні методи (розповідь з Поточний контроль 



психології: сучасні 
напрями та 
перспективи

елементами бесіди, діалог, 
мікровикладання, 
пояснення); 
візуальні методи 
(відеометод); 
практичні методи 
(моделювання, діалогово-
комунікативний, 
спостереження, 
анкетування, метод 
інтерв’ю, робота в малих 
групах).

(письмове опитування, 
презентації виконаних 
завдань; підсумковий 
контроль
(модульна контрольна
робота, екзамен).

Психологія 
особистісної події

словесні методи (лекція, 
розповідь з елементами 
бесіди, діалог, пояснення); 
візуальні методи 
(демонстрування, 
мультимедійний); практичні 
(практичні заняття); 
самостійна робота 
(написання методичних 
матеріалів, написання 
рефератів). 

поточний контроль (усне та 
письмове опитування, 
захист практичних робіт, 
тестування, презентації 
виконаних завдань, 
рефератів; підсумковий 
контроль (екзамен).

Психологія здоров’я та 
ортобіозу особистості

Методи теоретичного та 
емпіричного дослідження, 
валідні, стандартизовані 
психодіагностичні 
методики, методи аналізу 
даних, технології 
психологічної допомоги 
(тренінгові, 
психотерапевтичні, 
просвітницькі, 
консультаційні, 
психодіагностичні та інші 
залежно від спеціалізації)

Письмове опитування, 
тестування, презентації 
виконаних завдань, есе, 
проекту, аналіз кейсу; 
підсумковий контроль 
(модульна контрольна 
робота, екзамен)

ПРН 5. Розробляти  
програми  
психологічних  
інтервенцій  
(тренінг,  
психотерапія,  
консультування 
тощо), провадити 
їх в індивідуальній 
та груповій 
роботі, оцінювати 
якість.

Підготовка до 
атестаційного 
екзамену

Методи аналізу наукової та 
навчально-методичної 
літератури; проблемно-
пошукові методи, 
розв’язування завдань, 
метод кейсів. 

Підсумковий контроль 
(екзамен)

Просвітницька 
практика

Методи навчання, що 
забезпечують розвиток 
професійних якостей   
(пояснювально-
ілюстративний, відповіді на 
запитання) інтерактивні 
(«мозковий штурм», 
майстер-клас), практична 
діяльність, робота з 
навчально-методичною 
літературою

Поточний контроль 
(оцінювання вмінь 
проведення психологічного 
дослідження, узагальнення 
його результатів, розробка 
програми психологічної 
допомоги та супроводу 
діагностованих, проведення 
індивідуальних 
консультацій); підсумковий 
контроль (захист практики, 
залік)

Діагностично-
консультаційна 
практика

методи навчання, що 
забезпечують розвиток 
професійних якостей   
(пояснювально-
ілюстративний, відповіді на 
запитання) інтерактивні 
(«мозковий штурм», 
майстер-клас), практична 
діяльність, робота з 
навчально-методичною 
літературою

поточний контроль 
(оцінювання вмінь 
проведення психологічного 
дослідження, узагальнення 
його результатів, розробка 
програми психологічної 
допомоги та супроводу 
діагностованих, проведення 
індивідуальних 
консультацій); підсумковий 
контроль (захист практики, 
залік)

Концептуалізація 
випадку у 
психологічнійпрактиц
і

словесні методи (лекція, 
дискусія, пояснення); 
візуальні методи 
(відеометод, 
мультимедійний); практичні 
(тренінг, метод інтерв’ю, 
рольова гра); самостійна 
робота (написання 

поточний контроль (усне 
індивідуальне опитування, 
презентації рефератів); 
підсумковий контроль 
(модульна контрольна 
робота, екзамен).



рефератів). 
Психічне здоров'я та 
емоційний дистрес

словесні методи (лекція, 
дискусія, пояснення); 
візуальні методи 
(відеометод, 
мультимедійний); практичні 
(тренінг, метод інтерв’ю, 
рольова гра); самостійна 
робота (написання 
рефератів).

поточний контроль (усне 
індивідуальне опитування, 
презентації рефератів); 
підсумковий контроль 
(модульна контрольна 
робота, екзамен).

Основи клінічної 
психології: сучасні 
напрями та 
перспективи

Словесні методи (лекція, 
розповідь з елементами 
бесіди, дискусія, 
проблемний виклад, 
пояснення); візуальні 
методи (демонстрування); 
практичні (діалогово-
комунікативний, робота з 
науковою літературою, 
спостереження, тренінг, 
рольова гра, анкетування, 
метод інтерв’ю, робота в 
малих групах); самостійна 
робота (написання 
рефератів).

Поточний контроль (усне та 
письмове опитування, 
тестування, презентації 
виконаних завдань, 
рефератів; підсумковий 
контроль (модульна 
контрольна робота, 
екзамен).

Когнітивно-
поведінкова терапія: 
теорія і практика

Метод інтерв’ю, 
розв’язування кейсів, 
навчальні моделі 
психологічних 
експериментів, 
психодіагностичні знання, 
рішення психологічних 
задач, вправи, групові 
дискусії, дидактичні та 
ділові ігри

Письмове опитування, 
тестування, презентації 
виконаних завдань, есе, 
проекту, аналіз кейсу; 
підсумковий контроль 
(модульна контрольна 
робота, екзамен)

Психологія 
особистісної події

словесні методи (лекція, 
діалог, пояснення, 
рецензування, написання 
реферату); візуальні методи 
(демонстрування, 
відеометод); практичні 
(моделювання, робота з 
науково-методичною 
літературою, вправи), 
самостійна робота 
(розв’язання завдань, 
написання рефератів) 

поточний контроль 
(індивідуальне та 
фронтальне опитування, 
тестування, презентації 
виконаних завдань, 
рефератів, публікація, 
презентація проєкту); 
підсумковий контроль 
(модульна контрольна 
робота, залік. екзамен).

Психологія здоров’я та 
ортобіозу особистості

Методи аналізу даних, 
технології психологічної 
допомоги (тренінгові, 
психотерапевтичні, 
просвітницькі, 
консультаційні, 
психодіагностичні)

Письмове опитування, 
тестування, презентації 
виконаних завдань, есе, 
проекту, аналіз кейсу; 
підсумковий контроль 
(модульна контрольна 
робота, екзамен)

Психологія безпеки 
особистості

Лекції, дискусія, дебати, 
робота в малих групах, 
розв’язування кейсів, Zoom, 
Google Classroom, Office 365.

Мультимедійне 
представлення завдання, 
модульна контрольна 
робота; захист проєкту - 
підготовки майстер-класу 
психологічних технологій 
самозбереження згідно з 
обраним напрямом 
психології, екзамен.

ПРН 7. Доступно і 
аргументовано 
представляти 
результати 
досліджень у 
писемній та усній 
формах, брати 
участь у фахових 
дискусіях.

Написання 
кваліфікаційної 
роботи

Аналіз, синтез та 
узагальнення наукової та 
навчально-методичної 
літератури, емпіричні 
методи

Підсумковий контроль: 
захист кваліфікаційної 
роботи

Переддипломна 
науково-дослідна 
практика

Методи навчання, що 
забезпечують розвиток  
професійних здібностей 
клінічного психолога 
(діалогово-комунікативні) 

Поточний контроль 
(оцінювання професійних 
умінь проведення, 
опрацювання результатів  та 
презентації виконаного 



інтерактивні, дослідно-
експериментальна робота, 
робота з науково-
методичною літературою

психологічного 
дослідження, формування 
психологічного прогнозу 
психологічного розвитку 
діагностованих); 
підсумковий контроль 
(захист практики, залік)

Просвітницька 
практика

Методи навчання, що 
забезпечують розвиток  
професійних здібностей 
клінічного психолога 
(діалогово-комунікативні) 
інтерактивні, дослідно-
експериментальна робота, 
робота з науково-
методичною літературою

Поточний контроль 
(оцінювання професійних 
умінь проведення, 
опрацювання результатів  та 
презентації виконаного 
психологічного 
дослідження, формування 
психологічного прогнозу 
психологічного розвитку 
діагностованих); 
підсумковий контроль 
(захист практики, залік)

Діагностично-
консультаційна 
практика

методи навчання, що 
забезпечують розвиток  
професійних здібностей 
клінічного психолога 
(діалогово-комунікативні) 
інтерактивні, дослідно-
експериментальна робота, 
робота з науково-
методичною літературою

поточний контроль 
(оцінювання професійних 
умінь проведення, 
опрацювання результатів  та 
презентації виконаного 
психологічного 
дослідження, формування 
психологічного прогнозу 
психологічного розвитку 
діагностованих); 
підсумковий контроль 
(захист практики, залік)

Діагностика психічних 
розладів

словесні методи (лекція, 
бесіда, дискусія, пояснення); 
візуальні методи 
(демонстрування, 
відеометод, 
мультимедійний); практичні 
методи (моделювання, 
робота з науковою 
літературою, 
спостереження), самостійна 
робота (розв’язання завдань, 
написання рефератів).

поточний контроль 
(індивідуальне та 
фронтальне опитування, 
тестування, презентації 
рефератів); підсумковий 
контроль (модульна 
контрольна робота, 
екзамен).

Етика соціальних, 
поведінкових та 
клінічних досліджень

Методи теоретичного та 
емпіричного дослідження, 
валідні, стандартизовані 
психодіагностичні 
методики, методи аналізу 
даних, технології 
психологічної допомоги 
(тренінгові, 
психотерапевтичні, 
просвітницькі, 
консультаційні, 
психодіагностичні та інші 
залежно від спеціалізації)

Письмове опитування, 
тестування, презентації 
виконаних завдань, есе, 
проекту, аналіз кейсу; 
підсумковий контроль 
(модульна контрольна 
робота, екзамен)

Концептуалізація 
випадку у 
психологічнійпрактиц
і

словесні методи (лекція, 
бесіда, співбесіда, 
пояснення); візуальні 
методи (демонстрування, 
відеометод, 
мультимедійний); практичні 
методи (моделювання, 
метод мікроскопії, 
експеримент), самостійна 
робота (виконання завдань, 
написання рефератів).

поточний контроль (усне та 
письмове опитування, 
захист лабораторних робіт, 
тестування, презентації 
виконаних завдань, 
рефератів); підсумковий 
контроль (модульна 
контрольна робота, 
екзамен).

Дослідницькі методи в 
сфері психічного 
здоров'я

словесні методи (лекція, 
розповідь з елементами 
бесіди, дискусія); візуальні 
методи (демонстрування, 
мультимедійний); практичні 
(практичні заняття); робота 
в малих групах

поточний контроль 
(індивідуальне та 
фронтальне опитування, 
представлення напрацювань 
лабораторних робіт); 
підсумковий контроль 
(підсумкова модульна 
контрольна робота, 



екзамен).

Наукова комунікація 
іноземною мовою

Традиційні методи: 
граматично-перекладний, 
аудіовізуальний та 
аудіолінгвальний; 
альтернативні методи: 
ситуативний, 
комунікативний, усний 
метод Гарольда Пальмера, 
прямий метод, дискусії, 
кейс-методи, рольові ігри; 
методи активізації навчання 
із залученням сучасних 
інтерактивних технологій, 
використання електронних 
ресурсів та дистанційної 
форми навчання через 
платформи Moodle та Office 
365 

Поточний контроль: усне 
опитування, письмові 
завдання, дискусії, робота в 
малих групах, виконання 
комунікативних та 
професійно-орієнтованих 
завдань. Модульні 
контрольні роботи, 
реферати, презентації, 
проєктна діяльність. 
Підсумковий контроль: 
екзамен.

ПРН 8. Оцінювати  
ступінь  
складності  
завдань  діяльності  
та  приймати  
рішення  про  
звернення  за 
допомогою або 
підвищення 
кваліфікації.

Написання 
кваліфікаційної 
роботи

Аналіз, синтез та 
узагальнення наукової та 
навчально-методичної 
літератури, емпіричні 
методи

Підсумковий контроль: 
захист кваліфікаційної 
роботи

Переддипломна 
науково-дослідна 
практика

Методи навчання, що 
забезпечують розвиток 
професійних здібностей 
(діалогово-комунікативні) 
інтерактивні, дослідно-
експериментальна робота, 
робота з науково-
методичною літературою

Поточний контроль 
(оцінювання професійних 
умінь проведення, 
опрацювання результатів  та 
презентації виконаного 
психологічного 
дослідження, формування 
психологічного прогнозу 
психологічного розвитку 
діагностованих); 
підсумковий контроль 
(захист практики, залік)

Діагностично-
консультаційна 
практика

Методи навчання, що 
забезпечують розвиток 
професійних здібностей 
(діалогово-комунікативні) 
інтерактивні, дослідно-
експериментальна робота, 
робота з науково-
методичною літературою

Поточний контроль 
(оцінювання професійних 
умінь проведення, 
опрацювання результатів  та 
презентації виконаного 
психологічного 
дослідження, формування 
психологічного прогнозу 
психологічного розвитку 
діагностованих); 
підсумковий контроль 
(захист практики, залік)

Концептуалізація 
випадку у 
психологічнійпрактиц
і

словесні методи (лекція, 
діалог, дискусія, 
проблемний виклад, 
пояснення); візуальні 
методи (демонстрування, 
відеометод, 
мультимедійний); практичні 
(моделювання, тренінг, 
метод інтерв’ю); самостійна 
робота (роз’язання завдань, 
написання рефератів).

поточний контроль (усне та 
письмове опитування, 
тестування, презентації 
рефератів; підсумковий 
контроль (модульна 
контрольна робота, 
екзамен).

Психічне здоров'я та 
емоційний дистрес

словесні методи (лекція, 
діалог, дискусія пояснення); 
візуальні методи 
(демонстрування, 
мультимедійний); 
самостійна робота 
(написання рефератів).

поточний контроль 
(індивідуальне та 
фронтальне опитування, 
тестування, презентації 
рефератів); підсумковий 
контроль (модульна 
контрольна робота, 
екзамен).

Основи клінічної 
психології: сучасні 
напрями та 
перспективи

словесні методи (лекція, 
розповідь з елементами 
бесіди, діалог, дискусія, 
проблемний виклад, 
пояснення); практичні 
методи (діалогово-

Поточний контроль (усне 
опитування, тестування; 
підсумковий контроль 
(модульна контрольна 
робота, екзамен).



комунікативний, рольова 
гра, робота в малих групах); 
самостійна робота 
(роз’язання завдань, 
написання рефератів); 
інтерактивні («мозковий 
штурм»).

Когнітивно-
поведінкова терапія: 
теорія і практика

Методи теоретичного та 
емпіричного дослідження, 
валідні, стандартизовані 
психодіагностичні 
методики, методи аналізу 
даних, технології 
психологічної допомоги 
(тренінгові, 
психотерапевтичні, 
просвітницькі, 
консультаційні, 
психодіагностичні та інші 
залежно від спеціалізації)

Письмове опитування, 
тестування, презентації 
виконаних завдань, есе, 
проекту, аналіз кейсу; 
підсумковий контроль 
(модульна контрольна 
робота, екзамен)

Управління проєктами словесні методи (лекція, 
діалог, дискусія, 
проблемний виклад, 
мікровикладання, 
пояснення); візуальні 
методи (демонстрування, 
відеометод, 
мультимедійний); практичні 
(моделювання, тренінг, 
метод інтерв’ю); самостійна 
робота (роз’язання завдань, 
написання рефератів)

поточний контроль (усне та 
письмове опитування, 
тестування, презентації 
виконаних завдань, 
рефератів; підсумковий 
контроль (модульна 
контрольна робота, залік)

ПРН 9. Вирішувати 
етичні дилеми з 
опорою на норми 
закону, етичні 
принципи та 
загальнолюдські 
цінності.

Просвітницька 
практика

методи навчання, що 
забезпечують розвиток 
професійних якостей   
(пояснювально-
ілюстративний, відповіді на 
запитання) інтерактивні 
(«мозковий штурм», 
майстер-клас), робота з 
навчально-методичною 
літературою

поточний контроль 
(оцінювання вмінь 
проведення психологічного 
дослідження, узагальнення 
його результатів, розробки 
програми психологічної 
допомоги та супроводу 
діагностованих, проведення 
індивідуальних 
консультацій); підсумковий 
контроль (захист практики, 
залік)

Діагностично-
консультаційна 
практика

методи навчання, що 
забезпечують розвиток 
професійних якостей   
(пояснювально-
ілюстративний, відповіді на 
запитання) інтерактивні 
(«мозковий штурм», 
майстер-клас), робота з 
навчально-методичною 
літературою

поточний контроль 
(оцінювання вмінь 
проведення психологічного 
дослідження, узагальнення 
його результатів, розробки 
програми психологічної 
допомоги та супроводу 
діагностованих, проведення 
індивідуальних 
консультацій); підсумковий 
контроль (захист практики, 
залік)

Когнітивно-
поведінкова терапія: 
теорія і практика

Словесні методи (лекція);  
наочні методи 
(демонстрування, 
спостереження); практичні 
методи (практичні роботи, 
робота з навчально-
методичною літературою); 
методи стимулювання і 
мотивації обов’язку й 
відповідальності; 
комп’ютерні і 
мультимедійні методи 
(використання 
мультимедійних 
презентацій, дистанційне 
навчання).

Письмове опитування, 
тестування, презентації 
виконаних завдань, есе, 
проекту, аналіз кейсу; 
підсумковий контроль 
(модульна контрольна 
робота, екзамен)

Психологія 
особистісної події

словесні методи (лекція, 
дискусія, пояснення); 

поточний контроль (усне 
індивідуальне опитування, 



візуальні методи 
(відеометод, 
мультимедійний); практичні 
(тренінг, метод інтерв’ю, 
рольова гра); самостійна 
робота (написання 
рефератів)

презентації рефератів); 
підсумковий контроль 
(модульна контрольна 
робота, екзамен)

Психологія безпеки 
особистості

Лекції, дискусія, дебати, 
робота в малих групах, 
розв’язування кейсів, Zoom, 
Google Classroom, Office 365.

Мультимедійне 
представлення завдання, 
модульна контрольна 
робота; захист проєкту - 
підготовки майстер-класу 
психологічних технологій 
самозбереження згідно з 
обраним напрямом 
психології, екзамен.

ПРН 10. 
Здійснювати 
аналітичний 
пошук відповідної 
до сформульованої 
проблеми наукової 
інформації та 
оцінювати її за 
критеріями 
адекватності.

Підготовка до 
атестаційного 
екзамену

Аналіз, синтез та 
узагальнення наукової та 
навчально-методичної 
літератури

Підсумковий контроль: 
екзамен

Написання 
кваліфікаційної 
роботи

Аналіз, синтез та 
узагальнення наукової та 
навчально-методичної 
літератури, емпіричні 
методи

Підсумковий контроль: 
захист кваліфікаційної 
роботи

Переддипломна 
науково-дослідна 
практика

Методи навчання, що 
забезпечують розвиток 
професійних якостей   
(пояснювально-
ілюстративний, відповіді на 
запитання), робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою

Поточний контроль 
(оцінювання вмінь 
проведення психологічного 
дослідження, узагальнення 
його результатів, розробки 
програми психологічної 
допомоги та супроводу 
діагностованих, проведення 
індивідуальних 
консультацій); підсумковий 
контроль (захист практики, 
залік)

Етика соціальних, 
поведінкових та 
клінічних досліджень

Методи теоретичного та 
емпіричного дослідження, 
валідні, стандартизовані 
психодіагностичні 
методики, методи аналізу 
даних, технології 
психологічної допомоги 
(тренінгові, 
психотерапевтичні, 
просвітницькі, 
консультаційні, 
психодіагностичні та інші 
залежно від спеціалізації)

Письмове опитування, 
тестування, презентації 
виконаних завдань, есе, 
проекту, аналіз кейсу; 
підсумковий контроль 
(модульна контрольна 
робота, екзамен)

Концептуалізація 
випадку у 
психологічнійпрактиц
і

словесні методи (лекція, 
розповідь з елементами 
бесіди, діалог, пояснення); 
візуальні методи 
(демонстрування, 
мультимедійний); практичні 
(практичні заняття); 
самостійна робота 
(написання методичних 
матеріалів, написання 
рефератів).

поточний контроль (усне та 
письмове опитування, 
захист практичних робіт, 
тестування, презентації 
виконаних завдань, 
рефератів; підсумковий 
контроль (екзамен).

Основи клінічної 
психології: сучасні 
напрями та 
перспективи

словесні методи (розповідь з 
елементами бесіди, 
дискусія, проблемний 
виклад); практичні методи 
(моделювання, діалогово-
комунікативний, 
спостереження, 
анкетування, метод 
інтерв’ю); самостійна робота 
(роз’язання завдань, 
написання рефератів).

Поточний контроль (усне та 
письмове опитування, 
тестування, презентації 
виконаних завдань, 
рефератів; підсумковий 
контроль (модульна 
контрольна робота, 
екзамен).

Дослідницькі методи в 
сфері психічного 

лекція (з елементами бесіди, 
діалог, дискусія, 

поточний контроль (усне 
індивідуальне опитування, 



здоров'я пояснення); візуальні 
методи (демонстрування, 
мультимедійний); практичні 
методи (моделювання, 
робота з науковою 
літературою, 
спостереження)

робота у малих групах, 
командна дискусія); 
підсумковий контроль 
(підсумкова модульна 
контрольна робота, 
екзамен).

Управління проєктами словесні методи (лекція, 
бесіда, дискусія, пояснення); 
візуальні методи 
(демонстрування, 
відеометод, 
мультимедійний); практичні 
методи (моделювання, 
робота з науковою 
літературою, 
спостереження), самостійна 
робота (розв’язання завдань, 
написання рефератів).

поточний контроль 
(індивідуальне та 
фронтальне опитування, 
тестування, презентації 
рефератів); підсумковий 
контроль (модульна 
контрольна робота, залік).

ПРН 11. 
Здійснювати 
адаптацію та 
модифікацію 
існуючих наукових 
підходів і методів 
до конкретних 
ситуацій 
професійної 
діяльності.

Дослідницькі методи в 
сфері психічного 
здоров'я

Лекція (з елементами 
бесіди, дискусії, проблемний 
виклад, пояснення); 
візуальні методи 
(демонстрування, , 
мультимедійний); практичні 
методи (моделювання, 
робота з науковою 
літературою)

Лекція (з елементами 
бесіди, дискусії, проблемний 
виклад, пояснення); 
візуальні методи 
(демонстрування, , 
мультимедійний); практичні 
методи (моделювання, 
робота з науковою 
літературою)

Основи клінічної 
психології: сучасні 
напрями та 
перспективи

Словесні методи (лекція, 
дискусія, проблемний 
виклад, мікровикладання); 
візуальні методи 
(мультимедійний); 
практичні методи 
(моделювання, діалогово-
комунікативний, 
спостереження, тренінг, 
рольова гра, робота в малих 
групах); самостійна робота 
(робота з навчально-
методичною літературою); 
інтерактивні («мозковий 
штурм»).

Поточний контроль (усне та 
письмове опитування, 
захист лабораторних робіт, 
презентації виконаних 
завдань);  підсумковий 
контроль (модульна 
контрольна робота, екзамен)

Переддипломна 
науково-дослідна 
практика

Методи індивідуальних 
консультацій, бесіда,  
моделювання, інтерактивні, 
робота з науковою та 
навчально-методичною 
літературою

поточний контроль 
(оцінювання вмінь 
проведення психологічного 
дослідження, узагальнення 
його результатів, розробка 
програми психологічної 
допомоги та супроводу 
діагностованих, проведення 
індивідуальних 
консультацій); підсумковий 
контроль (захист практики, 
залік)

Концептуалізація 
випадку у 
психологічнійпрактиц
і

словесні методи (лекція, 
бесіда, діалог, пояснення); 
візуальні методи 
(демонстрування, відео 
метод, мультимедійний); 
практичні методи 
(моделювання, робота з 
науковою літературою, 
природний і лабораторний 
експеримент, проективні 
методи, робота в малих 
групах), самостійна робота 
(розв’язання завдань, 
написання рефератів, 
робота над проєктами)

поточний контроль (усне та 
письмове опитування, 
захист лабораторних робіт, 
презентації рефератів); 
підсумковий контроль 
(модульна контрольна 
робота, екзамен).

Написання 
кваліфікаційної 
роботи

Аналіз, синтез та 
узагальнення наукової та 
навчально-методичної 
літератури, емпіричні 

Підсумковий контроль: 
захист кваліфікаційної 
роботи



методи
ПРН 12. 
Демонструвати  
розуміння  
закономірностей  
та  особливостей  
психічного  
розвитку  в  нормі  
і патології та 
функціонування 
психічних явищ в 
контексті 
професійних 
завдань.

Підготовка до 
атестаційного 
екзамену

Аналіз наукової та 
навчально-методичної 
літератури, розв’язування 
практичних завдань

Підсумковий контроль 
(екзамен) 

Переддипломна 
науково-дослідна 
практика

Методи навчання, що 
забезпечують розвиток 
професійних якостей   
(діалогово-комунікативні, 
відповіді на запитання) 
інтерактивні («мозковий 
штурм», майстер-клас), 
робота з навчально-
методичною літературою

поточний контроль 
(оцінювання вмінь 
проведення психологічного 
дослідження, узагальнення 
його результатів, розробка 
програми психологічної 
допомоги та супроводу 
діагностованих, проведення 
індивідуальних 
консультацій); підсумковий 
контроль (захист практики, 
залік)

Просвітницька 
практика

Методи навчання, що 
забезпечують розвиток 
професійних якостей   
(діалогово-комунікативні, 
відповіді на запитання) 
інтерактивні («мозковий 
штурм», майстер-клас), 
робота з навчально-
методичною літературою

поточний контроль 
(оцінювання вмінь 
проведення психологічного 
дослідження, узагальнення 
його результатів, розробка 
програми психологічної 
допомоги та супроводу 
діагностованих, проведення 
індивідуальних 
консультацій); підсумковий 
контроль (захист практики, 
залік)

Діагностично-
консультаційна 
практика

Методи навчання, що 
забезпечують розвиток 
професійних якостей   
(діалогово-комунікативні, 
відповіді на запитання) 
інтерактивні («мозковий 
штурм», майстер-клас), 
робота з навчально-
методичною літературою

поточний контроль 
(оцінювання вмінь 
проведення психологічного 
дослідження, узагальнення 
його результатів, розробка 
програми психологічної 
допомоги та супроводу 
діагностованих, проведення 
індивідуальних 
консультацій); підсумковий 
контроль (захист практики, 
залік)

Концептуалізація 
випадку у 
психологічнійпрактиц
і

словесні методи (лекція, 
діалог, дискусія, 
проблемний виклад, 
мікровикладання, 
пояснення); візуальні 
методи (демонстрування, 
відеометод, 
мультимедійний); практичні 
(моделювання, тренінг, 
метод інтерв’ю); самостійна 
робота (роз’язання завдань, 
написання рефератів).

поточний контроль (усне та 
письмове опитування, 
тестування, презентації 
виконаних завдань, 
рефератів; підсумковий 
контроль (модульна 
контрольна робота, 
екзамен).

Психічне здоров'я та 
емоційний дистрес

словесні методи (лекція, 
бесіда, співбесіда, 
пояснення); візуальні 
методи (демонстрування, 
ілюстрування 
мультимедійний); практичні 
методи (моделювання, 
робота з науковою 
літературою), емпіричні 
методи, самостійна робота 
(розв’язання завдань)

поточний контроль (усне та 
письмове опитування, 
захист лабораторних робіт, 
презентації рефератів); 
підсумковий контроль 
(модульна контрольна 
робота, екзамен).

Основи клінічної 
психології: сучасні 
напрями та 
перспективи

Словесні методи (лекція, 
розповідь з елементами 
бесіди, проблемний виклад, 
мікровикладання); візуальні 
методи (відеометод, 
мультимедійний); практичні 
методи (моделювання, 
діалогово-комунікативний, 
метод інтерв’ю, 
діагностичний метод, робота 

поточний контроль 
(індивідуальне та 
фронтальне опитування, 
захист лабораторних робіт, 
тестування);  підсумковий 
контроль (модульна 
контрольна робота, екзамен)



в малих групах ); самостійна 
робота (робота з навчально-
методичною літературою).

Когнітивно-
поведінкова терапія: 
теорія і практика

Моделювання та 
розв’язування кейсів, 
навчальні моделі 
психологічних 
експериментів, 
психодіагностичні знання, 
рішення психологічних 
задач, вправи, групові 
дискусії, дидактичні та 
ділові ігри

Письмове опитування, 
тестування, презентації 
виконаних завдань, есе, 
проекту, аналіз кейсу; 
підсумковий контроль 
(модульна контрольна 
робота, екзамен)

Психологія здоров’я та 
ортобіозу особистості

Метод інтерв’ю, 
розв’язування кейсів, 
психодіагностичні знання, 
рішення психологічних 
задач, вправ, групові 
дискусії методи 
теоретичного та 
емпіричного дослідження, 
валідні, методи аналізу 
даних, технології 
психологічної допомоги

Письмове опитування, 
тестування, презентації 
виконаних завдань, есе, 
проекту, аналіз кейсу; 
підсумковий контроль 
(модульна контрольна 
робота, екзамен)

ПРН 13. Вміти 
професійно 
застосовувати на 
практиці знання з 
медико-
психологічних 
дисциплін.

Діагностично-
консультаційна 
практика

Методи навчання, що 
забезпечують розвиток 
професійних якостей   
(діалогово-комунікативні, 
відповіді на запитання) 
інтерактивні («мозковий 
штурм», майстер-клас), 
робота з навчально-
методичною літературою

Поточний контроль 
(оцінювання вмінь 
проведення психологічного 
дослідження, узагальнення 
його результатів, розробка 
програми психологічної 
допомоги та супроводу 
діагностованих, проведення 
індивідуальних 
консультацій); підсумковий 
контроль (захист практики, 
залік)

Діагностика психічних 
розладів

словесні методи (лекція, 
діалог, дискусія, 
проблемний виклад, 
мікровикладання, 
пояснення); візуальні 
методи (демонстрування, 
відеометод, 
мультимедійний); практичні 
(моделювання, тренінг, 
метод інтерв’ю); самостійна 
робота (роз’язання завдань)

поточний контроль (усне та 
письмове опитування, 
тестування, презентації 
виконаних завдань, 
рефератів; підсумковий 
контроль (модульна 
контрольна робота, екзамен)

Концептуалізація 
випадку у 
психологічнійпрактиц
і

словесні методи (лекція, 
діалог, дискусія, 
проблемний виклад, 
мікровикладання, 
пояснення); візуальні 
методи (демонстрування, 
відеометод, 
мультимедійний); практичні 
(моделювання, тренінг, 
метод інтерв’ю); самостійна 
робота (роз’язання завдань, 
написання рефератів).

поточний контроль (усне та 
письмове опитування, 
тестування, презентації 
виконаних завдань, 
рефератів; підсумковий 
контроль (модульна 
контрольна робота, 
екзамен).

Психічне здоров'я та 
емоційний дистрес

словесні методи (лекція, 
дискусія, пояснення); 
візуальні методи 
(відеометод, 
мультимедійний); практичні 
(тренінг, метод інтерв’ю, 
рольова гра); самостійна 
робота (написання 
рефератів)

поточний контроль (усне 
індивідуальне опитування, 
презентації рефератів); 
підсумковий контроль 
(модульна контрольна 
робота, екзамен).

Основи клінічної 
психології: сучасні 
напрями та 
перспективи

словесні методи (діалог, 
дискусія, проблемний 
виклад, мікровикладання); 
практичні методи 
(моделювання, діалогово-
комунікативний, тренінг, 

Поточний контроль (усне та 
письмове опитування, 
презентації виконаних 
завдань, рефератів; 
підсумковий контроль 
(модульна контрольна 



рольова гра, метод інтерв’ю, 
робота в малих групах); 
самостійна робота (робота з 
навчально-методичною 
літературою).

робота, екзамен).

Психологія здоров’я та 
ортобіозу особистості

Моделювання, тренінг, 
метод інтерв’ю, 
розв’язування кейсів, 
навчальні моделі 
психологічних 
експериментів, 
психодіагностичні знання, 
рішення психологічних 
задач, вправи, групові 
дискусії, дидактичні та 
ділові ігри

Письмове опитування, 
тестування, презентації 
виконаних завдань, есе, 
проекту, аналіз кейсу; 
підсумковий контроль 
(модульна контрольна 
робота, екзамен)

Когнітивно-
поведінкова терапія: 
теорія і практика

Метод інтерв’ю, 
розв’язування кейсів, 
психодіагностичні знання, 
рішення психологічних 
задач, вправ, групові 
дискусії методи 
теоретичного та 
емпіричного дослідження, 
валідні, методи аналізу 
даних

Письмове опитування, 
тестування, презентації 
виконаних завдань, есе, 
проекту, аналіз кейсу; 
підсумковий контроль 
(модульна контрольна 
робота, екзамен)

ПРН 14. Розуміти 
важливість 
збереження 
здоров’я (власного й 
навколишніх) та за 
потреби 
визначати зміст 
запиту до 
супервізії.

Діагностично-
консультаційна 
практика

Методи навчання, що 
забезпечують розвиток 
професійних якостей   
(пояснювально-
ілюстративний), 
інтерактивні («мозковий 
штурм», майстер-клас), 
робота з навчально-
методичною літературою

поточний контроль 
(оцінювання вмінь 
формування психологічного 
прогнозу розвитку 
діагностованих,  розробка 
програми надання їм 
психологічної допомоги та 
здійснення супроводу, 
проведення індивідуальних 
консультацій); підсумковий 
контроль (захист практики, 
залік)

Концептуалізація 
випадку у 
психологічнійпрактиц
і

словесні методи (лекція, 
розповідь з елементами 
бесіди, діалог, пояснення); 
візуальні методи 
(демонстрування, 
мультимедійний); практичні 
(практичні заняття); 
самостійна робота 
(написання методичних 
матеріалів, написання 
рефератів).

поточний контроль (усне та 
письмове опитування, 
захист практичних робіт, 
тестування, презентації 
виконаних завдань, 
рефератів; підсумковий 
контроль (екзамен).

Психічне здоров'я та 
емоційний дистрес

словесні методи (лекція, 
діалог, дискусія, 
проблемний виклад, 
пояснення); візуальні 
методи (демонстрування, 
відеометод, 
мультимедійний); практичні 
(моделювання, тренінг, 
метод інтерв’ю); самостійна 
робота (розв’язування 
завдань).

поточний контроль (усне та 
письмове опитування,  
презентації рефератів; 
підсумковий контроль 
(модульна контрольна 
робота, екзамен).

Основи клінічної 
психології: сучасні 
напрями та 
перспективи

Словесні методи (лекція, 
розповідь з елементами 
бесіди, діалог, дискусія); 
візуальні методи 
(демонстрування); 
практичні (моделювання, 
метод інтерв’ю); самостійна 
робота (написання 
рефератів).

Поточний контроль (усне та 
письмове опитування, 
тестування); підсумковий 
контроль (модульна 
контрольна робота, 
екзамен).

Психологія безпеки 
особистості

Лекції, дискусія, робота в 
малих групах, індивідуальна 
робота, розв’язування 
кейсів, підготовка есе, Zoom, 

Мультимедійне 
представлення завдання, 
модульна контрольна 
робота; захист проєкту - 



Google Classroom, Office 365. підготовки майстер-класу 
психологічних технологій 
самозбереження згідно з 
обраним напрямом 
психології, екзамен.

Психологія 
особистісної події

словесні методи (лекція, 
дискусія, пояснення); 
візуальні методи 
(відеометод, 
мультимедійний); практичні 
(тренінг, метод інтерв’ю, 
рольова гра); самостійна 
робота (написання 
рефератів)

поточний контроль (усне 
індивідуальне опитування, 
презентації рефератів); 
підсумковий контроль 
(модульна контрольна 
робота, екзамен).

Психологія здоров’я та 
ортобіозу особистості

Словесні методи (лекція 
(онлайн і офлайн), діалог, 
дискусія, проблемний 
виклад, дебати, 
мікровикладання, 
пояснення); візуальні 
методи (демонстрування, 
відеометод, 
мультимедійний); практичні 
(моделювання, тренінг, 
метод інтерв’ю, 
розв’язування кейсів); 
самостійна робота 
(роз’язання завдань, 
написання есе, проект)

Поточний контроль (усне та 
письмове опитування, 
тестування, презентації 
виконаних завдань, есе, 
проекту; підсумковий 
контроль (модульна 
контрольна робота, 
екзамен).

Просвітницька 
практика

Методи навчання, що 
забезпечують розвиток 
професійних якостей   
(пояснювально-
ілюстративний), 
інтерактивні («мозковий 
штурм», майстер-клас), 
робота з навчально-
методичною літературою

поточний контроль 
(оцінювання вмінь 
формування психологічного 
прогнозу розвитку 
діагностованих,  розробка 
програми надання їм 
психологічної допомоги та 
здійснення супроводу, 
проведення індивідуальних 
консультацій); підсумковий 
контроль (захист практики, 
залік)

Підготовка до 
атестаційного 
екзамену

Методи навчання, що 
забезпечують розвиток 
професійних якостей   
(пояснювально-
ілюстративний), 
інтерактивні («мозковий 
штурм», майстер-клас), 
робота з навчально-
методичною літературою

поточний контроль 
(оцінювання вмінь 
формування психологічного 
прогнозу розвитку 
діагностованих,  розробка 
програми надання їм 
психологічної допомоги та 
здійснення супроводу, 
проведення індивідуальних 
консультацій); підсумковий 
контроль (захист практики, 
залік)

 


