
 

Якісний склад випускової кафедри «Психології» 

 
№ 

п/

п 

Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

викладача 

Посада; 

для 

сумісників 

місце 

основної 

роботи, 

посада 

Назва закладу,  

який закінчив,  

рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Науковий ступінь, 

шифр і назва 

наукової 

спеціальності, вчене 

звання, за якою 

кафедрою (відділом 

тощо) присвоєно, 

тема дисертації 

Назви всіх 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем, та 

кількість 

лекційних годин з 

кожної 

дисципліни 

Наукова діяльність (основні 

публікації за напрямом, 

науково-дослідна робота, 

участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами 

та докторантами, керівництво 

студентською науковою 

роботою, їх рівень та 

ефективність) 

Підвищення 

кваліфікації  (назва 

організації, де 

відбувалося 

підвищення 

кваліфікації, 

кафедра, дата, вид, 

тема, документ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1. Бастрічєв 

Володимир 

Семенович 

Завідувач 

кафедри 

психології 

Сумське 

ВАКУ, 

інженер зі 

спеціальної 

техніки, 1972. 

Хмельницький 

національний 

університет, 

спеціаліст з 

фінансів, 2006 

р. 

Кандидат військових 

н. 1986, професор 

кафедри педагогіки і 

психології, 1998. 

атестат ПР АР № 

001693 

Загальна 

психологія 122 пс 

бак + 

Психологія 

організацій 30 пс 

спец/маг 

Методика 

викладання у 

вищій школі 30пс 

спец/маг 

Теоретико-

методологічні 

проблеми 

психології  (30) пс 

спец/маг 

 

Odpowiedzialność za 

wychowanie 

(монографія) Bydgoszcz, 

Polska, 2010 – 440 s. 

«Загальна психологія». 

Навчальний посібник. ХІСТ, 

Хмельницький, 2011. 343 С. 

 «Методика викладання у 

вищій школі».Навчальний 

посібник. ХІСТ, 

Хмельницький, 2012 - 156 С. 

Деякі проблеми забезпечення 

соціального захисту осіб з 

обмеженими можливостями 

Соціально-педагогічна робота 

в закладах освіти інклюзивної 

орієнтації : Матеріали ІХ 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції. – 

Хмельницький : 

Хмельницький інститут 

соціальних технологій 

Університету «Україна», 2014. 

– с. 7-11 фахове 

Національна 

академія Державної 

прикордонної 

служби України. 

Стажування на 

посаді професора 

кафедри педагогіки 

і психології з 

01.02.2013 по 

01.06.2013. Довідка 

№ 11-к від 

01.06.2013р. Тема: 

«Методика 

викладання 

психологічних 

дисциплін у вищій 

школі» 



2 Волинець 

Наталя 

Валентинів

на 

доцент 

каф. 

психології 

Хмельницький 

технологічний 

університет 

«Поділля», 

2001 р. 

Практичний 

психолог 

Кандидат 

психологічних н. 

19.0005 «соціальна 

психологія. 

психологія соц. 

роботи»  

Психологічні 

механізми виявлення 

та протидії 

маніпулятивним 

намірам у студентів.  

2008. Диплом ДК № 

050030 від 

03.12.2008 р.  

Доцент кафедри 

психології. Атестат 

12ДЦ № 036087 від 

10.10.2013 

Соціальні та 

політичні 

конфлікти 12 пс 

спец/маг 

Віктімологія 12 пс 

спец/маг 

Юридична 

психологія 18 + 

Математичні 

методи в 

психології 16 + 

Клінічна 

психологія 16 пс 

бак + 

 

«Психологічні характеристики 

суб’єктів соціально-

політичних конфліктів» // 

«Вісник Хмельницького 

національного університету» 

№ 11 2010. 8 С. фахове 

 «Юридична психологія». 

Посібник. Хмельницький. 

Видавництво НАДПСУ, 2011 

97 С. 

Стаття «Психотерапевтичні 

методи соціалізації студентів з 

особливими потребами». 

Матеріали  міжнародної н/п 

конференції «Актуальні 

проблеми навчання та 

виховання людей з 

особливими потребами» Київ, 

2011 8 С. 

Формування комунікативних 

умінь менеджера Збірник 

наукових праць 

Хмельницького інституту 

соціальних технологій 

Університету «Україна» / [гол. 

ред. Чайковський М. Є.] – 

Хмельницький : ХІСТ, 2012. –

№ 1 (7). – С. 102-106. (фахове) 
Філософсько-психологічні 

аспекти феномену наміру 

Вісник Національної академії 

Державної прикордонної 

служби України. – 2012. – Вип. 

2. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до журн.: 

http://www.nbuv. gov.ua/e-

journals/Vnadps/2012_2/ 
(фахове) 

Заплановано на 

2018 рік на посаді 

доцента кафедри 

психології 

Національної 

академії Державної 

прикордонної 

служби України,  

вчене звання 

доцента отримано у 

2013 році. Атестат 

12ДЦ № 036087 від 

10.10.2013 



Проблеми забезпечення 

спеціалізованими 

комп’ютерними технологіями 

процесу навчання в 

інклюзивному середовищі  

Актуальні проблеми 

психології : Збірник наукових 

праць Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН 

України. – Том VII. Екологічна 

психологія. Випуск 32 ; [за 

ред. Максименка С. Д.]. — 

Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. 

Франка, 2013. – С. 51-60. 
(фахове) 
Гуманістична спрямованість 

як складова професійної 

діяльності психолога 

Збірник наукових праць 

Хмельницького інституту 

соціальних технологій 

Університету «Україна» / [гол. 

ред. Чайковський М. Є.] – 

Хмельницький : ХІСТ, 2014. –

№ 1 (9). – С. 5-10. (фахове) 

 

3 Деркач 

Мальвіна 

Володимир

івна 

Доцент 

каф. 

психології 

Хмельницький 

технологічний 

університет 

«Поділля», 

практичний 

психолог, 2002 

Канд. психол. н. по 

спеціальності 

19.00.07  

«Педагогічна і вікова 

психологія». Диплом 

ДК № 011334 від 

25.01.2013р. 

«Психологічний 

супровід розвитку 

особистості студента 

з обмеженими 

можливостями в 

Вікова психологія 

32 пс бак + 

Психологія 

управління 28 пс 

бак 

Патопсихологія 36 

пс бак + 

Основи спеціальної 

психології та 

педагогіки 64 пс 

бак + 

Психодіагностика 

«Вікова психологія» 

Навчальний посібник . ХІСТ, 

Хмельницький, 2010.120 С. 

«Деякі аспекти психологічного 

супроводу навчання студентів 

з обмеженими 

функціональними 

можливостями»// Збірник 

наукових праць ХІСТ 

Університету «Україна»: зб. 

наук. праць № 2 

Хмельницький: ХІСТ, 2010. – 

Заплановано на 

2018 рік на посаді 

доцента кафедри 

психології 

Хмельницького 

національного 

університету 

науковий ступінь 

кандидата наук 

отримано у 2013 

році ДК № 011334 

від 25.01.2013р. 



інтегрованій групі» 32 пс бак + 

 

С. 21-23 фахове 

«Особливості психічного 

розвитку студентів з 

обмеженими функціональними 

можливостями»// Науковий 

вісник Чернівецького 

університету. Серія: Педагогіка 

та психологія. – Чернівці, 2011. 

– С. 62-72 

(фахове) 

Мотиваційний аспект 

професійної соціалізації 

майбутніх фахівців-психологів  

Збірник наукових праць 

Хмельницького інституту 

соціальних технологій 

Університету «Україна» / [гол. 

ред. Чайковський М. Є.] – 

Хмельницький : ХІСТ, 2012. –

№ 1 (7). – С. 134-139 (фахове) 
Проблема мотивації 

досягнення у психолого-

педагогічній теорії 

Збірник наукових праць 

Хмельницького інституту 

соціальних технологій 

Університету «Україна» / [гол. 

ред. Чайковський М. Є.] – 

Хмельницький : ХІСТ, 2013. –

№ 2 (8). – С. 253-256 (фахове) 

Соціально-психологічна 

єдність групи із зовнішнім 

статусом 

Збірник наукових праць 

Хмельницького інституту 

соціальних технологій 

Університету «Україна» / [гол. 

ред. Чайковський М. Є.] – 



Хмельницький : ХІСТ, 2014. –

№ 1 (9). – С. 133-135 (фахове) 

4 Левицька 

Людмила 

Вікторівна 

Доцент 

каф. 

психології 

К.-

Подільський 

державний 

педагогічний 

інститут, 

олігофрено-

педагогіка 

1993 р., 

Технологічний 

університет 

Поділля, 2003 

р., практичний 

психолог 

Канд. псих. н. по 

спеціальності 

19.00.07. 

«педагогічна і вікова 

психологія» 

«Розвиток 

саногенних почуттів 

в учнів професійно-

технічних 

навчальних 

закладів». Диплом 

ДК № 003750 від 

19.01.2012 р. 

Вступ до 

спеціальності 36 + 

Основи 

психосоматики та 

психогігієни32 пс 

бак + 

Практикум з 

загальної 

психології 36 + 

Основи 

психологічного 

консультування та 

психокоррекції 64 

+пс бак 

Психологія релігії 

12 пс спец/маг 

 «Тренінгова робота в 

інтегрованій студентській 

групі»// Збірник наукових 

праць № 2 / Хмельницький 

інститут соціальних 

технологій Університету 

«Україна». – Хмельницький : 

ХІСТ, 2010. – С. 10-14. 

(фахове) 
«Психогігієна та її вплив на 

соціалізацію студентів з 

особливими потребами в 

інклюзивному навчальному 

закладі»// Матеріали  

міжнародної н/п конференції 

«Актуальні проблеми 

навчання та виховання людей з 

особливими потребами» Київ, 

2011 8 С. 

Професійне становлення 

психолога        

Актуальні проблеми 

підготовки фахівців соціальної 

сфери : матеріали ІІ 

Міжнародної науково-

практичної конф. 

(Хмельницький, 15 листопада, 

2012 р.) / ХІСТ Університету 

«Україна». – Хмельницький, 

2012. – С. 169-170 

Психолого-педагогічний 

супровід навчання студентів з 

особливими потребами    

Актуальні проблеми 

підвищення професійної 

компетентності майбутніх 

Заплановано на 

2017р. на посаді 

доцента кафедри 

психології 

Національної 

академії Державної 

прикордонної 

служби України, 

науковий ступінь 

кандидата наук 

отримано у 2012 р. 

Диплом ДК № 

003750 від 

19.01.2012 р. 



психологів : матеріали 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції. – 

Хмельницький : ХІСТ 

Університету «Україна, 2013. – 

С. 54-57 

Когнітивний та операційний 

компонент інклюзивної 

компетентності викладачів 

Соціально-педагогічна робота 

в закладах освіти інклюзивної 

орієнтації» : матеріали 

VIІI Всеукраїнської науково-

практичної конференції. 

(Хмельницький, 11 квітня 

2013 р.). – Хмельницький : 

Хмельницький інститут 

соціальних технологій 

Університету «Україна, 2013. – 

С. 27-30. 

Розвиток гармонійного типу 

ставлення до хвороби у 

студентів з інтрапсихічною 

спрямованістю особистісного 

реагування на захворювання 

Збірник наукових праць 

Національної академії 

Державної прикордонної 

служби України.- Хмельниц.. 

Сер., Педагогічні та 

психологічні науки  № 4 (69) , 

2013. – C. 351-357. (фахове) 

Експериментальне 

дослідження типів ставлення 

до хвороби студентів з 

обмеженими можливостями. 

Вісник Національної академії 

Державної прикордонної 



служби України : електрон. 

наук. фах. вид..- Хмельниц., 

2013 р. № 4 Режим доступу: 

http://www.irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z

21ID=&I21DBN= 

UJRN&P21DBN=UJRN&S21S

TN (фахове) 

5 Кондратюк 

Світлана 

Миколаїв-

на 

Доцент 

каф. 

психології 

Кам’янець- 

Подільський 

державний 

університетет 

психологія, 

2003р. 

Кандидат псих. н. 

19.00.07  

«Педагогічна і вікова 

психологія» 

«Особливості 

психомоторної 

активності студентів 

у процесі адаптації 

до навчання»  

21.11.2013р. Диплом 

ДК № 018296 

Експериментальна 

психологія 36 пс 

бак + 

Історія психології 

+34 пс бак 

Психологія праці 

36 с бак + 

Зоопсихологія та 

порівняльна 

психологія 34 + 

Етнопсихологія 

16 пс спец/маг. 

 

«Експериментальна 

психологія» Посібник ХІСТ, 

Хмельницький 2010 179 С. 

«Нейродинамічна 

характеристика як складова 

психомоторної активності»// 

Науковий часопис НПУ імені 

М.П. Драгоманова.  Серія 

№ 12. Психологічні науки : зб. 

наук. праць. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2010. – 

№ 32 (56). – С.164-171 (фахове) 

«Концептуальна модель 

методики емпіричного 

дослідження психомоторної 

активності студентів-

першокурсників в період 

адаптації до навчання»// 

Проблеми сучасної психології : 

[зб.наук.праць Кам’янець-

Подільського національного 

університету імені Івана 

Огієнка, Інституту психології 

ім. Г.С. Костюка НАПН 

України / за ред. 

С.Д. Максименка, 

Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 11]. – 

К.-Подільський : Аксіома, 2011. 

– С. 351-361 (фахове) 

Заплановано на 

2020р. на посаді 

доцента кафедри 

психології 

Національної 

академії Державної 

прикордонної 

служби України,   

вчене звання 

доцента отримано у 

2015 р., атестат 

12ДЦ № 042861 від 

30.06.2015 р. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=%20UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=%20UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=%20UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=%20UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=%20UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=%20UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN


«Перевірка ефективності 

психокорекційної програми 

«Покращення психомоторної 

активності студентів – 

першокурсників в період 

адаптації до навчання»»// 

Науковий вісник Чернівецького 

університету. Серія: Педагогіка 

та психологія. – Чернівці, 2011. 

– С. 73-82 

(фахове) 

Проблема впливу 

психомоторної активності 

студентів-першокурсників на 

адаптацію до навчання Збірник 

наукових праць №61. Серія: 

Педагогічні та психологічні 

науки / гол. ред. 

Потапчук Є. М. – 

Хмельницький : Вид-во 

НАДПСУ, 2012. – С. 178-183.  

(фахове) 

Засоби запобігання 

конфліктних ситуацій в 

учнівському середовищі 

Збірник наукових праць 

Хмельницького інституту 

соціальних технологій 

Університету «Україна» / [гол. 

ред. Чайковський М. Є.] – 

Хмельницький : ХІСТ, 2014. –

№ 1 (9). – С. 136-141. (фахове) 

Прояв психомоторики у різних 

типах професій 

Проблеми сучасної психології 

// Збірник наукових праць 

Інституту психології імені 

Г.С.Костюка НАПН України і 



Кам’янець-Подільського 

національного університету 

імені Івана Огієнка. Випуск № 

24 .(фахове) 

6 Фрадинсь-

ка Аліна 

Петрівна 

доцент 

каф. 

психології 

Рівненський 

державний 

гуманітарний 

університет, 

2009 р. 

«Психологія» 

Магістр. 

«Психолог, 

викладач 

психології» 

Канд. психол. наук: 

19.00.07 

«Педагогічна і вікова 

психологія»  

«Психологічні 

особливості 

професійних 

очікувань майбутніх 

соціальних 

працівників» 

04.07.2013р. Диплом 

ДК № 015643 

Методика 

проведення 

психологічної 

експертизи в 

різних галузях 

психології 28 + 

Психофізіологія 36 

+ 

Соціальна 

психологія 32 пс 

бак + 

Педагогічна 

психологія 32 пс 

+бак 

Психологія 

сексуальності 16 

пс спец/маг 

 

 «Психологічні особливості 

процесу маргіналізації в 

умовах політичної 

нестабільності» // «Вісник 

Хмельницького національного 

університету» № 7 2010. 12 С. 

фахове 

«Психофізіологічні особливості 

молоді з особливими 

потребами» Науковий вісник 

Чернівецького університету. 

Серія: Педагогіка та 

психологія. – Чернівці, 2011. – 

С. 73-82 (фахове)  

«Результати 

експериментального 

дослідження психологічних 

особливостей професійних 

очікувань майбутніх 

соціальних працівників»  

Збірник наукових праць №61. 

Серія: Педагогічні та 

психологічні науки / гол. ред. 

Потапчук Є. М. – 

Хмельницький : Вид-во 

НАДПСУ, 2012. – С. 224–227. 

(фахове) 

«Основні принципи 

спеціальної освіти 

Соціально-педагогічна робота 

в закладах освіти інклюзивної 

орієнтації» : матеріали 

VIІI Всеукраїнської науково-

практичної конференції. 

Заплановано на 

2020р. на посаді 

доцента кафедри 

психології 

Національної 

академії Державної 

прикордонної 

служби України,   

вчене звання 

доцента отримано у 

2015 р., атестат 

12ДЦ № 042864 від 

30.06.2015 р. 



(Хмельницький, 11 квітня 

2013 р.). – Хмельницький : 

Хмельницький інститут 

соціальних технологій 

Університету «Україна, 2013. – 

С. 98-100. 

«Психологічні особливості 

розвитку особистості 

молодшого школяра» 

Збірник наукових праць 

Хмельницького інституту 

соціальних технологій 

Університету «Україна» / [гол. 

ред. Чайковський М. Є.] – 

Хмельницький : ХІСТ, 2014. –

№ 1 (9). – С. 125-128. (фахове) 

«Очікування як психологічний 

процес та його вплив на 

формування та перебіг 

стресового стану особистості» 

Збірник наукових праць 

Національної академії 

Державної прикордонної 

служби України.- Хмельниц.. 

Сер., Педагогічні та 

психологічні науки  № 5 (70) , 

2014. (фахове) 

«Психологічні особливості 

гендерної ідентифікації у 

період формування 

особистості підлітка» 

Науковий вісник 

Чернівецького національного 

університету імені 

Ю.Федьковича. Сер. 

Педагогіка та психологія .– 

Чернівці, 2014. – Вип.. 674 – С. 

98-106. (фахове) 



7 Ходаківсь-

ка Оксана 

Марьянів-

на 

доцент 

кафедри 

психології 

Київський 

державний 

університет 

ім. 

Т.Г.Шевченка, 

історик, 

викладач 

історії. 1978 

Кандидат філос. н.,  

по спеціальнос-ті  

09.00.07 «етика» 

«Виховна функція 

жінки в сім’ї» 

1990 р. 

Доцент кафедри 

соціальної роботи 

2010 12 ДЦ № 

025920 

Менеджмент 

соціальної роботи 

50 ср.бак 

Вступ до 

спеціальності 36 

ср.бак 

Профілактика і 

корекція 

«вигорання» 

фахівців в системі 

«людина-людина» 

12пс.ср. спец/ маг 

 

 «Професійний стрес як 

чинник «вигорання» фахівців у 

системі «людина – людина» : 

навч. посіб. – Хмельницький : 

ХІСТ Університету «Україна», 

2010. – 339 с. (отримано гриф 

«Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки 

України як навчальний 

посібник для студентів 

вищих навчальних закладів» 

лист № 1/11-9564 від 

15.10.2010). 

«Психологічний вплив стресу 

на вагітність жінки і на 

взаємини молодого 

подружжя».// Проблеми 

сучасної психології : 

[зб.наук.праць Кам’янець-

Подільського національного 

університету ім. І. Огнієнка, 

інституту психології ім. 

В.С. Костюка, НАПН України 

/ за ред. С.Д. Максименка, 

Л.А. Онуфрієвої – Випуск 13].  

К.-Подільський : Аксіома, 

2011 – С. 586-596 

(фахове) 

«Соціально-психологічні 

чинники виникнення стресу у 

сімейних стосунках молодої 

сім’ї» (Навчальний посібник) 

К.: «Талком», 2014. – 481с. 

(гриф МОН – Лист №1/11-

19174 від 10.12.2013 р.) 

Заплановано на 

2016 р., на посаді 

доцента кафедри 

соціально-

економічних 

дисциплін 

Національної 

академії Державної 

прикордонної 

служби України,  

вчене звання 

доцента отримано у 

2010 році. 12 ДЦ № 

025920 

8 Новікова  

Олена  

Анатоліїв-

викладач 

каф. 

психології 

Кам’янець- 

Подільський 

державний 

 Технології 

комп’ютерної 

психодіагностики  

«Технології комп’ютерної 

психодіагностики» 

Навчальний посібник. ХІСТ, 

Хмельницький 

обласний інститут 

пісядипломної 



на 

 

 

університетет 

психологія, 

2005р. 

18 

Політична 

психологія 16 

Основи 

психотерапії 18 + 

Диференціальна 

психологія 16 + 

 

Хмельницький, 2010 98 С. 

«Теоретичні аспекти 

дослідження просторового 

мислення у дітей молодшого 

шкільного віку» Науковий 

вісник Чернівецького 

університету. Серія: Педагогіка 

та психологія. – Чернівці, 2011. 

– С. 83-92 (фахове) 

«Психологічні умови 

схильності до участі в 

тоталітарних релігійних 

сектах» // «Вісник 

Хмельницького національного 

університету» № 10 2011. 9 С. 

фахове 

педагогічної освіти, 

курси підвищення 

кваліфікації  ІППО 

№ 224/18 від 27.12. 

2013 Заплановано 

на посаді викладача 

кафедри психології 

національної 

академії ДПС 

України  у 2018 р 

9 Луцкевич 

Наталя 

Іванівна 

Викладач 

каф. 

психології 

Хмельницький 

інститут 

університету 

«Україна», 

магістр 

психології, 

викладач ВНЗ, 

2010 

 Інженерна 

психологія 32 

 

Стаття «Психогігієна 

виробничих стосунків в 

інтегрованому освітньому 

просторі» Матеріали  

міжнародної н/п конференції 

«Актуальні проблеми 

навчання та виховання людей з 

особливими потребами» Київ, 

2010. 8 С. 

«Основи ергономіки». 

Посібник. Хмельницький. 

Видавництво НАДПСУ, 2011 

95 С. 

Хмельницький 

обласний інститут 

пісядипломної 

педагогічної освіти, 

курси підвищення 

кваліфікації  ІППО 

№ 224/15 від 27.12. 

2013 Заплановано 

на посаді старшого 

викладача кафедри 

психології 

національної 

академії ДПС 

України  у 2018 р 

10 Войціх 

Інна 

Володимир

івна 

Викладач 

каф. 

психології 

Хмельницький 

інститут 

університету 

«Україна», 

магістр 

психології, 

викладач ВНЗ, 

2010 

 Тренінг ділового та 

неформального 

спілкування 0 

Тренінг 

особистісного 

зростання 0 

Психологічний 

спецпрактикум 0 + 

Стаття «Емоційна 

компетентність майбутнього  

психолога: сутність та 

структура». «Человек и 

общество: на рубеже 

тысячелетий : материалы 

международной научной 

конференции» 

Аспірант по 

спеціальності 

«педагогічна і 

вікова психологія». 

Хмельницький 

національний 

університет 

Довідка № 69-а від 



 Март 2013, випуск №55 

Москва-Воронеж 

С.163-170  

Стаття «Емоційна 

компетентність майбутніх 

психологів як педагогічне 

явище» 

Збірник наукових праць ХІСТ 

Університету «Україна» 

Квітень 2013 №1(7) 2013 

С.54-58 

«Тренінг ділового та 

неформального спілкування : 

(методичний посібник)» 

Хмельницький, ХІСТ 

Університету «Україна», 2014. 

– 83 с. 

31.10.2013 р. (1 рік 

навчання) 

Штатні працівники інституту, внутрішні сумісники 

1 Чайковсь-

кий 

Михайло 

Євгенович 

професор 

кафедри 

здоров’я 

людини і 

фізичної 

реабілітаці

ї 

Вінницький 

Державний 

педагогічний 

університет 

(вчитель 

історії та 

правознавства) 

2001р 

Кандидат 

педагогічних наук по 

спеціальності 

13.00.05 – соціальна 

педагогіка ДК № 

039357, 15.02.2007 р. 

«Соціально-

педагогічні умови 

реабілітації 

студентів з 

особливими 

потребами»  

доцент кафедри 

соціальної роботи 

2009 Атестат  12ДЦ 

№ 022635, 

Заслужений тренер 

України № 3130 від 

29.03.2002 – 

професор кафедри 

Основи 

реабілітології 34 пс 

бак, ср бак, зл бак 

Основи наукових 

досліджень 18 пс 

бак + 

Методика та 

організація 

наукових 

досліджень 30 

пс.спец/ маг 

 «Проблемы семейного 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями»// 

Ответственность за 

воспитание в воспитательно-

историческом контексте / ред.: 

И. Блащик, Н.И Сметанский. – 

Быдгощ, Польща, 2010. – С. 

205-220.  

Змістовні компоненти 

професійної компетентності 

соціального працівника 

інклюзивного закладу освіти 

Збірник наукових праць 

Хмельницького інституту 

соціальних технологій 

Університету «Україна» / [гол. 

ред. Чайковський М. Є.] – 

Хмельницький : ХІСТ, 2012. –

Вчене звання 

професора кафедри 

соціальної роботи 

отримано 

15.12.2015 р. 

Атестат професора 

12ПР № 011048 

Заплановано на 

2020р. на посаді 

професора кафедри 

теорії та історії 

держави і права 

ХУУП 



здоров’я людини і 

фізичної реабілітації 

Професор кафедри 

соціальної роботи 

Атестат професора 

12ПР № 011048 від 

15.12.2015 р. 

 

 

№ 1 (7). – С. 220-224. (фахове) 

Критерії і показники 

ефективності соціально-

педагогічної роботи у ВНЗ 

інклюзивної орієнтації   

Актуальні проблеми навчання 

та виховання людей з 

особливими потребами : 

збірник наукових праць / 

Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини 

«Україна». – № 9 (11). – К., 

2012. – С. 103-114. 

(фахове) 

Інклюзивна компетентність як 

складова професійної 

компетентності суб’єктів 

навчально-виховного процесу  

Педагогіка і психологія 

професійної освіти : наук.-

метод. журн. – 2012. – №2. – 

С. 15-22 (фахове) 

Соціально-педагогічні умови 

трансформації інтегрованого 

навчання в інклюзиві 

(стаття)  

“Aktualnivymozhenostivedy – 

2012” : Materialy VIII 

mezinarodni vedecko-prakticka 

conference (27 cervna – 05 

cervencu 2012 roku; Praha). – 

Praha : Publishinghouse  

“Educationandscience” s.r.o., 

2012. – S. 50-52 

Можливості стимуляції 

інклюзивного розвитку ВНЗ з 

використанням матеріалів 

«Індексу інклюзії» 



Збірник наукових праць 

Хмельницького інституту 

соціальних технологій 

Університету «Україна» / [гол. 

ред. Чайковський М. Є.] – 

Хмельницький : ХІСТ, 2014. –

№ 1 (9). – С. 129-132. (фахове) 

Инклюзия как условие 

развития свободной личности  

(Стаття) 

Азимут научных 

исследований : педагогика и 

психология. Тольятти : НП 

«Направленное образование» 

– 2014. - №1. – С.77-81 

(фахове) 

2. Особи, які працюють за сумісництвом 

1 Томчук 

Михайло 

Іванович 

Національ

на 

академія 

ДПСУ 

професор 

кафедри 

психології 

і 

педагогіки 

Професор 

кафедри 

психології 

ХІСТ. 

Вінницький 

державний 

педагогічний 

інститут, 1977 

р.- фізика, 

викладач; 

 

Доктор псих. н. по 

спеціальності 

19.00.01 «загальна 

психологія»  

професор кафедри 

психології. 

„Формирование у 

старшеклассников 

психологической 

готовности к 

воинской службе”, 

1986 

Методика викладання 

психології пс бак 36 + 

Психологія 

творчості 16 

пс.спец/ маг 

 

 «Психологічні основи 

формування фахівців під час 

проходження практики»// 

Актуальні  проблеми  

навчання та виховання  

людей  з особливими   

потребами: Зб. наукових 

праць. - К.: Університет 

"Україна", 2006. 

«Методика викладання у 

вищій школі – психологічна 

складова» Посібник ВСЕІ, 

Вінниця, 2007. 

«теоретико-методологічні 

проблеми сучасної 

психологічної науки» 

Актуальні проблеми 

гуманітарних та 

природничих наук: зб. Наук. 

Пр. - Вип. 4. - 

Хмельницький: ХНУ, 2008. 

Стажування на 

посаді професора 

кафедри психології 

ВМУРоЛ 

«Україна» з 

01.02.2013 по 

01.06.2013. Довідка 

№ 002-к від 

01.06.2013р. Тема: 

«Викладання 

психологічних 

дисциплін у вищій 

школі» 



фахове 
«Методика викладання 

психологічних дисциплін». 

Посібник. Вид. НАДПСУ 

2010. 

2 Гладкова 

Валентина 

Миколаївн

а 

ПНПУ ім.. 

К.Д.Ушин

ського, 

професор 

каф. 

управління 

навчальни

ми 

закладами. 

Професор 

каф. 

психології 

ХІСТ. 

Хмельницький 

технологічний 

інститут 

побутового 

обслуговуванн

я, 1972. 

Технологія 

машинобудува

ння. 

Інженер-

механік. 

Доктор пед.. н. по 

спеціальності 

13.00.06.–теорія і 

методика 

управління освітою. 

«акмеологічні 

засади 

професійного 

самовдосконалення 

менеджерів вищих 

навчальних 

закладів». ДД № 

003926 від 

22.12.2014р. 

Професор кафедри 

теорії та методики 

трудового та 

професійного 

навчання. 12ПР № 

005369 від 

05.06.2008 р. 

Психологія вищої 

школи 24пс спец/маг 

 

«Психологічні механізми 

формування здатності до 

творчого вирішення 

проблемних ситуацій» // 

Вісник Львівського 

національного університету, 

№3 2010 р.  9 С. фахове 

 «Психологічний тренінг як 

засіб розвитку здатностей до 

наукового пошуку» // Збірка 

наукових праць № 10.  Вид. 

НАДПСУ, 

Хмельницький, 2012р. 11 С. 

фахове 

 «Психологія творчості» 

Посібник Хмельницький 

Видавництво НАДПСУ, 2010 

127 С. 

 «Засоби психопрофілактики 

соціального психолога при 

роботі з групами ризику»// 

Матеріали Науково-

практичної конференція 

«Соціально - педагогічні 

умови реабілітації в системі 

супроводу навчання 

студентів з особливими 

потребами». Хмельницький, 

2011 6 С. 

Стаття «Психологічні ризики 

соціального працівника» // 

Матеріали  міжнародної н/п 

конференції «Актуальні 

 



проблеми навчання та 

виховання людей з 

особливими потребами» 

Київ, 2011. 8 С. 

Підходи до розподілу 

навчального часу дисциплін 

за видами занять 

Збірник наукових праць 

Хмельницького інституту 

соціальних технологій 

Університету «Україна» / 

[гол. ред. Чайковський М. Є.] 

– Хмельницький : ХІСТ, 

2014. –№ 2 (8). – С. 39-42. 

(фахове) 

3 Матвійчук 

Тетяна 

Владисла-

вівна 

НПУ ім.. 

М.Драгома

нова 

доцент 

кафедри 

психології 

Доцент 

кафедри 

психології

ХІСТ 

Хмельницький 

національний 

університет 

Соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог, 2005 

Канд псих н. по 

спеціальності 

19.00.07 

педагогічна і вікова 

психологія 

«Психологічні 

особливості 

розвитку 

педагогічних 

здібностей 

викладачів вищого 

навчального 

закладу» 2009 
 

 

Прикладні методики в 

соціальній роботі 24 

Психотерапія 12 

пс.спец/ маг. 

 

«Основи психотерапії»// 

Посібник. ХІСТ, 

Хмельницький, 2010. 226 С. 

«Аналіз досліджень 

взаємозв’язку педагогічних 

здібностей з індивідуально-

психологічними 

властивостями викладача 

вищої школи в процесі 

професійного становлення»// 

Вісник Національної 

академії Державної 

прикордонної служби 

України : Електронне 

наукове фахове видання : 

Психологічні науки. 

[Електронний ресурс] – 

Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/e-

journals/Vnadps/2011_1/11mtv

pps.pdf]  

(фахове) 
«Особливості формування 

Заплановано на 

2017р. на посаді 

доцента кафедри 

психології 

Національної 

академії Державної 

прикордонної 

служби України, 

вчене звання 

доцента отримано у 

2012 р. Атестат 12 

ДЦ № 030500 від 

17.05.2012 
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комунікативної 

компетентності майбутніх 

працівників соціальної 

сфери»// Науковий вісник 

Чернівецького університету : 

зб. наук. праць. Вип. 529. 

Педагогіка та психологія. – 

Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 

2012. – С. 92-99 

(фахове) 

«Щодо результатів 

емпіричного дослідження 

ефективності впровадження 

тренінгових технологій при 

формуванні комунікативної 

компететності майбутніх 

працівників соціальної 

сфери»// Вісник 

Національного університету 

оборони України : зб. наук. 

праць. – К. : НУОУ, 2014. – 

Вип. 1 (20). – С.176-181.  

(фахове) 
Всього лекційних годин за навчальним планом, які читають викладачі кафедри – 1228 год., з них викладачі з науковими ступенями і 

вченими званнями – 1128год. – 92%, з них сумісники – 96 год. – 8,5% від 1128 год. Доктори наук, професори – 338 год, - 30% від 1128 год., з 

них штатні –  270 год – 80% 



 


