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претендента на посаду завідувача кафедри психології 

професора Грабовської Софії Леонідівни 

 

Розділ 1. Основні характеристики розвитку кафедри психології філософського 

факультету 

Кафедра психології філософського факультету виконує функції випускової 

кафедри спеціальності 053 Психологія (галузь знань 05 соціальні та поведінкові науки) за 

ОКР бакалавр, магістр денної, заочної форми навчання та бакалавр за скороченим 

терміном навчання  на базі попередньої освіти (заочна форма). Викладачі кафедри 

читають нормативні, професійно-орієнтовані дисципліни та дисципліни вільного вибору 

студентів, приймають визначені форми звітності, організовують та керують практикою 

студентів, керують курсовими, кваліфікаційними та магістерськими роботами студентів, 

беруть участь у роботі ЕК та виконують інші форми навантаження. Кафедра психології 

виконує водночас функції загальноуніверситетської кафедри: викладачі кафедри читають 

дисципліни вільного вибору студентів (Психологія, Загальна психологія, Соціальна 

психологія, Психологія вищої школи, Людина в соціумі: психологічні аспекти, 

Психологічна ресурсність особистості, Психологічні аспекти працевлаштування та 

побудови кар’єри, Психологія міжособових та внутрішньо-особистісних  конфліктів 

тощо), керують виконанням студентами психологічного компоненту педагогічної та 

асистентської практики.  

Освітньо-професійні програми усіх рівнів спеціальності 053 Психологія, що 

пропонує кафедра психології, користуються популярністю у абітурієнтів. Кількість 

студентів у наборах останніх років зростала. У 2020-2021 н. р. на першому курсі 

бакалаврської ОПП навчається 89 студентів, на денній формі магіcтерської підготовки ‒ 

28 осіб, на заочній формі магістратури ‒ 9 осіб.   

 Кадровий склад кафедри психології філософського факультету 

Кадровий склад кафедри за останні 5 років переважно сталий (за персоналіями, 

хоча певні зміни відбулися: викладачі захищали дисертації, проф. Островська К.О. 

очолила кафедру спеціальної освіти та соціальної роботи факультету педагогічної освіти,  

проф. Квас О.В. очолила кафедру загальної педагогіки та педагогіки вищої школи того ж 

факультету, доц. Баклицький І.О. та проф. Кизименко Л.Д. вийшли на пенсію). Кількість 

ставок зменшувалась у зв’язку з закриттям заочної форми навчання на ОКР бакалавр, 

зменшенням кількості годин на керівництво різними видами практики та зростанням 

індивідуального навантаження викладачів. 

Кадровий склад кафедри психології 

Навчальний 

рік 

Ставки Професор Доцент Асисте

нт 

Канд. 

наук 

Доктор 

наук 

Доцент 

атестат 

Професор 

атестат 

2016/2017 25,25 5,75 14,5 5 19 5 13 5 

2017/2018 24,25 5,5 14 4,75 18 5 14 5 

2018/2019 21,75 4,5 15,5 1,75 18 4 14 4 

2019/2020 21,75 4,5 15,75 1,5 20 4 13 4 

2020/2021 20,75 3,25 15,75 1,75 21 2 14 3 



 

Характеристика професорсько-викладацького складу 

кафедри психології філософського факультету на 2020/2021 н. р. 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Посада 

К-сть посад 

(ставок) 

 

Навантаження 

Аудиторне Загальне 

Грабовська С.Л. зав. каф. професор к. н. 1 202 552 

Гапон Н.П. професор д. н. професор 1 204 552 

Васютинський В.О. професор, д. н., професор 0,25 64 181 

Проць О.І. 

 

Стельмащук Х.Р. 

Мандзик Т.М. 

доцент  к. н. відпустка 

по догляду за дитиною 

доцент б/а к. н. 

доцент б/а к. н. 

1 

 

0,5 

0,5 

 

 

202 

262 

 

 

301 

301 

Галецька І.І. доцент к. н. 1 366 582 

Гупаловська В.А. доцент к. н. 0,5 238 306 

Партико Т.Б. професор б/а к. н. ≫2р 1 208 552 

Вовк А.О. доцент к. н. 1 374 583 

Карковська Р.І. доцент к. н. 1 339 582 

Кліманська М.Б.  доцент к. н. 1 378 581 

Штепа О.С.  доцент к. н. 1 397 581 

Дідковська Л.І. доцент к. н. 1 381 582 

Волошок О.В. доцент к. н. 1 372 582 

Левус Н.І. доцент  к. н. 1 304 582 

Чолій С.М. доцент б/а к. н. ≫2р 1 376 581 

Сазонова О.В. доцент к. н. 1 382 581 

Перун М.Б. доцент б/а к. н. ≫2р 1 372 565 

Михальчишин Г.Є. старший викладач 1 380 581 

Петровська І.Р. доцент, к. н. 1 310 582 

Сеник О.М. доцент, к. н. 1 406 582 

Гребінь Н.І. доцент б/а, к. н. ≫2р 1 380 565 



Бородій Д.І. доцент, к. н. 0,25 132 181 

Стасишин Р.І. 

 

Кочергіна І.А. 

Рибак О.С. 

асистент відпустка по 

догляду за дитиною 

асистент, к. н. 

асистент, к. н. 

0,5 

 

0,25 

025 

 

 

178 

176 

 

 

184 

184 

Стасюк М. асистент (сумісник) 0,25 98 98 

 Загалом по кафедрі 20,75 7481 (360,5 

сер.) 

12085 (582,4 

сер.) 

 

          Навантаження кафедри змінювалося з роками, середнє навантаження 

викладачів змінювалося також. Середнє навантаження викладачів коливалося в межах 

540-582 години, у 2020/2021н.р. середнє навантаження становить 582,4 г., середнє 

аудиторне навантаження ‒  360,5 годин. 

         Кожен викладач має певне кафедральне доручення, яке виконує впродовж 

навчального року (порадник академічної групи, керівник методологічного семінару, 

перевірка семестрових планів, силабусів, заповнення WEB-сторінки кафедри, організація 

роботи секції Психологія МАН, підготовка навчальних планів, гарант ОПП тощо).  

Підвищення кваліфікації викладачів відбувається згідно плану, кожен викладач 

проходить підвищення кваліфікації щоп’ять років. Викладачі проходили підвищення 

кваліфікації у ЗВО та наукових установах Львова та за кордоном (Австрія (Відень), 

Німеччина (Берлін, Мюнхен, Оснабрюк), Польща (Варшава, Вроцлав, Краків), Велика 

Британія (Ньюкасл), Італія (Флоренція), Угорщина (Будапешт) тощо).  

Ряд викладачів пройшли курси підвищення кваліфікації «Цифрові компетенції в 

освіті» у Львівському національному університеті імені Івана Франка (проф. Гапон Н.П., 

проф. Грабовська С.Л., проф. Кизименко Л.Д., доц. Гупаловська В.А., доц. Чолій С.М., 

доц. Галецька І.І., асист. Рибак О.С.) та курс професійного розвитку науково-педагогічних 

працівників «Вдосконалення викладацької майстерності» (180 год.) 01 жовтня 2020 року – 

23 січня 2021 року (доц. Карковська Р.І., доц. Петровська І.Р., доц. Кліманська М.Б., доц. 

Чолій С.М., ст. викл. Михальчишин Г.Є., доц. Галецька І.І., доц. Мандзик Т.М., доц. Вовк 

А.О., асист. Кочергіна І.А., доц. Перун М.Б., доц. Сеник О.М.). Проф. Грабовська С.Л., 

доц. Чолій С.М. та завідувач психологічної служби Конюх О. на цьому курсі підвищення 

кваліфікації були запрошені як спікери. 

Більшість викладачів кафедри мають досвід практичної роботи в різних галузях 

психологічної практики (працюють як волонтери, консультанти, психотерапевти, тренери, 

супервізори в різних організаціях, проєктах, громадських організаціях тощо) та діляться зі 

студентами своїми надбаннями, уміннями, демонструють приклади практичного 

застосування теоретичних знань під час навчального процесу.    

   

1.2 Навчально-методична робота 

Навчальний процес відбувався згідно програм та розкладів. Усі заплановані 

навчальні дисципліни вичитані, як для студентів денної, так і для студентів заочної форм 

навчання. У різні роки звітного періоду читалося від 61 до 101 навчальної дисципліни: 



нормативні курси і курси за вибором  студентів для студентів-психологів та студентів  

інших факультетів університету. 

Викладачами кафедри  розроблені та щорічно удосконалювалися навчально-

методичні комплекси, що включають  навчальні та робочі програми,  силабуси, описи 

дисциплін, завдання для самостійної роботи студентів, тести для перевірки знань, плани 

семінарських (практичних) занять, вимоги до курсу, систему оцінювання знань студента 

за курсом з урахуванням вимог 100-бальної системи оцінювання знань студентів, питання 

до іспитів, заліків, питання до контрольних робіт, перелік навчальної літератури.  

Розроблені тести до усіх навчальних дисциплін, що завершуються іспитами на усіх 

курсах. Розроблена та щорічно поновлювалася програма та тести для фахових вступних 

випробувань на ОКР «магістр». 

Розроблено ряд нових курсів: «Психічне здоров’я персоналу», «Психологічні 

експрес-діагностичні технології в системі управління персоналом», «Психологічна 

підтримка школярів у переживанні горя при втраті», «Психологія щастя», «Сучасні теорії 

свідомості», «Стресостійкість в умовах воєнного конфлікту», «Вступ у ІТ-рекрутинг», 

«Тренінг соціальних компетенцій», «Тренінг актуалізації психологічної ресурсності 

особистості», «Тілесно-орієнтовані методи в психологічній реабілітації та психокорекції», 

«Психологічні аспекти працевлаштування та побудови кар’єри» тощо. 

Переважна більшість курсів викладається із застосуванням унаочнення 

(мультимедійні презентації, схеми, відеоматеріали тощо). У методиці проведення 

більшості лекцій, семінарських та практичних занять  викладачі застосовують 

інтерактивні методи навчання. 

Розроблені та щороку удосконалюються вимоги та рекомендації до написання та 

захисту курсових, кваліфікаційних (бакалаврських) та магістерських робіт. Усі роботи 

студентів містять власне емпіричне дослідження, результати якого опрацьовуються за 

допомогою засобів математичної статистики. Усі кваліфікаційні роботи проходять 

перевірку на текстові збіги. Зі студентами проводиться постійна робота з усвідомлення 

ними принципів академічної доброчесності (студенти і викладачі пройшли вебінар з 

академічної доброчесності, ними підписано декларацію академічної доброчесності, у 

дисциплінах «Методологія та організація наукових досліджень» (магістри) та 

«Методичний семінар з підготовки курсової та кваліфікаційної роботи» (бакалаври) 

внесені відповідні теми).  

Карантин, спричинений пандемією, спонукав викладачів і студентів освоїти 

дистанційне навчання. Всі викладачі кафедри освоїли і користуються різними 

платформами дистанційного навчання. Найпопулярніші серед викладачів Teams, ZOOM, 

Google Meet, MOODLE.  Розроблено і функціонує в системі MOODLE Університету 53 

навчальні курси, з яких 18 атестовано. В систему MOODLE внесено також матеріали 

практик, студенти різних форм навчання отримують та подають на перевірку 

індивідуальні завдання, контрольні та курсові роботи, виконують контрольні роботи, 

складають письмові іспити тощо.  

Розроблені та щорічно оновлюються ОПП 053 Психологія першого 

(бакалаврського, гарант доц. Кліманська М.Б.), другого (магістерського, гарант проф. 

Партико Т.Б.) та третього (освітньо-наукового, гарант проф. Жигайло Н.І.) рівня 

підготовки. Зустрічі зі здобувачами освіти, які навчаються на усіх рівнях програми, 

засвідчили належний рівень викладання дисциплін викладачами кафедри та належний 

рівень організації навчального процесу. Під час зустрічей студентами було висловлено 



ряд побажань, що були враховані у розробці ОПП  2021-2022 навчального року і сприяють 

вдосконаленню освітніх програм. 

ОПП 053 Психологія третього (освітньо-наукового) рівня підготовки успішно 

акредитована. (Дата видачі сертифіката про акредитацію 16. 10. 2020. Строк дії 

сертифіката про акредитацію освітньої програми 01.07.2026). 

Викладачі кафедри долучилися до розробки освітньої програми магістерської 

підготовки Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах 

спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування факультету управління 

фінансами та бізнесу, що відкрита у 2019 р. 

 

1.3. Наукова робота 

Теми наукового дослідження кафедри у межах робочого часу: 

2015-2017 0115U003560 Психологічні детермінанти розвитку особистості в умовах 

соціально-політичної трансформації українського суспільства; 

2018-2020  0118U0006198 Особистість в соціумі: психологічні механізми активності 

2021-2023  0121U110 99 Психологічна природа особистості як суб єкта соціальних 

трансформацій. Керівником цих тем впродовж звітного періоду була проф. Грабовська 

С.Л. 

Усі викладачі кафедри проводять наукові дослідження, публікують результати 

досліджень, представляють їх на конференціях різних рівнів як в Україні, так і за 

кордоном. Щорічно кафедра проводить наукові конференції та науково-практичні 

семінари (міжнародні, всеукраїнські, регіональні тощо). Результати наукових розвідок 

викладачі також виголошують на щорічній звітній науковій конференції Львівського 

національного університету імені Івана Франка та на методологічних семінарах, що 

проводяться щодва тижні (керівник доц. Сазонова О. В.)  

Викладачі кафедри створили наукові профілі у наукометричних базах даних Web of 

Science, Scopus, GoogleScholar, Googleакадемія. 

При кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 053 Психологія, до якої щороку 

вступають 2-5 аспірантів. Зараз на програмі Phd 053 Психологія навчається 10 аспірантів   

(  денної та 6 заочної форми навчання). За звітний період випускниками аспірантури та 

здобувачами захищено у спеціалізованих радах 1  дисертацій на здобуття наукового 

звання кандидата психологічних наук (3 дисертації випускники аспірантури  захистили у 

спеціалізованих радах у 2021 р. (1 ‒ на звання кандидата психологічних наук 

(О. Сидорович), 2 ‒ в одноразових спеціалізованих радах на звання Phd з психології 

(М. Стасюк та М. Клименко). 

Ряд викладачів працюють над підготовкою докторських дисертацій (доц. 

Гупаловська В. А., доц. Петровська І. Р.,  доц. Штепа О. С.).  

Професори Гапон Н. П., Квас О. В. (працювала на кафедрі психології до вересня 

2018 р.) – члени спеціалізованих рад з захисту дисертацій. Викладачі кафедри виступають 

офіційними опонентами під час захисту кандидатських дисертацій у спеціалізованих 

вчених радах, рецензують наукову продукцію викладачів інших навчальних закладів. 

Члени кафедри активно працюють у наукових товариствах України та зарубіжжя. 

Так, доц. Дідковська Л. І.– президент УАГТ, УСП (голова секції Гештальт-терапії УСП), 

член ЄАП (Європейської асоціації психотерапевтів) та ОАССРР (Онтарійської асоціації  

консультантів, психотерапевтів та психометристів), проф. Грабовська С.Л. – голова 

Львівського осередку Асоціації політичних психологів України, член Товариства 



конфліктологів України,  доц. Галецька І. І. – член Європейської асоціацї соціальної 

психології, доц. Вовк А. О., доц. Гупаловська В. А., доц. Дідковська Л. І., доц. Сазонова О. 

В. та інші  –  члени Української спілки психотерапевтів. 

Активно та ініціативно працює студентське наукове товариство (СНТП): регулярно 

відбуваються засідання, на яких обговорюються наукові проблеми, проводяться майстер-

класи. Щорічно в рамках Дня науки філософського факультету проводиться конференція 

молодих вчених «Психологічні проблеми сучасності», друкуються тези виступів. У 2021 

р. проведена ХVIII  конференція, що має цю назву. Викладачі і студенти мають спільні 

наукові публікації. Щорічно студенти беруть участь у Всеукраїнському конкурсі 

студентських робіт з психології, олімпіадах з психології та медичної психології, на яких 

часто стають призерами цих конкурсів та олімпіад. У 2021 р. студентка 3 курсу Софія 

Прус виборола 2 місце у 2 турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 

галузі "Педагогічна та вікова психологія" ("Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", квітень 2021 року). 

  Студенти беруть участь у конференціях різних рівнів, що проводить кафедра 

психології та у конференціях, що проводять інші навчальні заклади та наукові установи 

України. 

 

Показники наукової роботи кафедри психології за звітний період: 

Рік Навчальні 

посібники 

Колект. 

монографії 

та збірки 

Монографії Статті Конференції 

кафедри 

Участь у 

конференціях 

2016 1 1 1 47 4 32 

2017 - - - 75 4 66 

2018 1 - - 53 3 39 

2019  1  39 6 35 

2020 1 1  42 5 31 

Статті 

 IF наукометричні інші 

закордонні 

фахові інші 

вітчизняні 

2016 1 12 8 26 - 

2017 1 24 12 18 20 

2018 1 22 2 12 16 

2019 - 24 2 7 6 

2020 2 34 - 2 4 

 

Монографії: 

Квас О. Теорія і практика духовно-морального виховання старшокласників-вихованців 

інтернатних закладів засобами української етнопедагогіки / Олена Квас, Світлана Волошин. 

– Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка, 2016. – 200 с 

Personality  in  society:  psychological  mechanisms  of  activity: collective monograph / N. P. 

Hapon, S. L. Hrabovska, N. V. Hrebin, etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2020. –160p. – 

http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/115/1325/2952-1 

http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/115/1325/2952-1


Modern scientific innovations in psychology : collective monograph / T. B. Partyko, 

V. V. Zarytska, N. I. Zhyhaylo, O. I. Kononenko. – Lviv–Toruń : Liha–Pres, 2019. – P. 1–18. – 

1,0  д.а.http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/31/352/2104-1 

Навчальні посібники: 

Грабовська С.  Психологія примирення : навч. посібник . – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2020. – 29  с. (отримав друге місце на конкурсі видань Університету); 

Бородій Д.І. Загальна психологія. Психічні процеси: навчально-методичний посібник для 

студентів заочної форми навчання / Бородій Д.І. – Львів, 2018. – 166 с. 

Партико Т. Б. Особистісний тест-опитувальник Раймонда Кеттелла : навчально-

методичний посібник / Партико Т. Б., Проць О. І., Єсип М. З. // Львів : Малий видавничий 

центр філософського факультету ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – 10  с.   

Періодичне наукове видання кафедри «Вісник Львівського університету. Серія 

психологічні науки» виходить з 2017 р., з 2018 р. його включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща). Періодичність 

видання 2 номери на рік.  Вже побачило світ 7 номерів цього видання. Вісник внесений до 

Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з психологічних наук 

(спеціальність: 053 «Психологія») відповідно до Наказу МОН України від 19.0 .2021 № 

 20 (Додаток 3).   

Рукопис колективної монографії кафедри «Особистість в соціумі: психологічні 

механізми активності» за загальною редакцією  В.П. Мельника ; редактор-упорядник С.Л. 

Грабовська,  отримав схвальні рецензії та знаходиться в стадії літературного редагування 

та форматування тексту. 

 

1.4. Організаційна робота 

Засідання кафедри відбувається щодва тижні згідно плану кафедри. Щороку 

відбувається 19-22 засідання кафедри. Аналогічно двічі на місяць відбуваються засідання 

методологічного семінару (керівник доц. Сазонова О.В.).  На кафедрі також працює 

методичний семінар з використання методів математичної статистики у наукових 

дослідженнях (керівник ст. викл. Бабенко В.В.) та методичний семінар для молодих 

викладачів (керівник проф. Гапон Н.П.). 

Підписано 28 угод про проходження студентами педагогічної та виробничої 

практики з освітніми, медичними установами та організаціями різного типу та форм 

власності. Також підписано 4 угоди  про співробітництво щодо підготовки та 

працевлаштування випускників спеціальності 053 «Психологія» (з Інститутом соціальної 

та політичної психології НАПН України (м. Київ), з Львівською обласною Малою 

академією наук, Львівським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, 

Психологічною студією «АМ-Верітас» (м. Львів)). 

Оприлюднення інформації ведеться через Web-сторінку кафедри та сторінку 

кафедри в мережі Facedook. На Web-сторінці кафедри оприлюднено ОПП 053 Психологія, 

навчальні, робочі програми, силабуси курсів, матеріали практики тощо, матеріал сторінки 

постійно оновлюється (відповідальна доц. Стельмащук Х.Р.), викладачі оформили  

персональні web-сторінки. Доц. Стельмащук Х.Р. провела методичний вебінар для 

викладачів кафедри з особливостей оформлення та наповнення цих сторінок.  

Активно працює Психологічна служба, яка налічує 5 працівників.  Працівники 

Психологічної служби та  викладачі кафедри на волонтерських засадах проводять 

діагностичну, консультаційну, корекційну, тренінгову та широку просвітницьку роботу зі 

http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/31/352/2104-1


студентами та співробітниками Університету. Психологічна служба використовується як 

практичний майданчик для проведення практик студентів, викладачі кафедри набувають 

практичного досвіду консультування та тренінгової роботи як волонтери. Психологічна 

служба у 2020 р. отримала нові приміщення (вул. Коперника, 3), що має сприяти 

ефективності її роботи. 

Кафедра отримала нові, більші за площею, комфортні приміщення (вул. Коперника, 

3). У цьому ж корпусі було виділено для потреб кафедри аудиторії ( 11, 208, 110), які 

були відремонтовані, оснащені апаратурою для демонстрації мультимедійних презентацій. 

Загалом викладачі кафедри можуть використовувати для занять в аудиторіях 7 

мультимедійних  проекторів (з них 2 мікропроектори) та ноутбук.  

 

1.5. Виховна та профорієнтаційна робота 

Виховна робота зі студентами будувалася на Концепції виховної роботи зі 

студентами, прийнятою Вченою радою Університету. Психологія як наука та практична 

галузь діяльності має  значущий виховний потенціал і дозволяє під час навчання 

сформувати у студентів-психологів гуманістичний світогляд, виховувати їх 

відповідальними, гідними особистостями та патріотичними громадянами своєї держави. 

Кожна студентська група має порадника, який у співпраці зі студентським 

самоврядуванням працює з академічною групою. Напрямки роботи порадників: 

 проведення викладачами кафедри впродовж навчального року колективних та 

індивідуальних бесід зі студентами стосовно труднощів у навчанні;  

 відвідання порадниками студентських гуртожитків з метою ознайомлення зі станом 

проживання студентів; 

 допомога у отриманні матеріальної допомоги напівсиротам та інвалідам; 

 організація екскурсій до визначних і пам’ятних місць м. Львова; 

 організація відвідання концертів в концертних залах м. Львова; 

 організація перегляду сучасних кінострічок та їх обговорення; 

 допомога в організації та діяльності Студентського науково-практичного 

товариства психологів; 

 зустрічі із випускниками відділення психології філософського факультету; 

 зустрічі із відомими вітчизняними та закордонними практикуючими психологами 

та психотерапевтами; 

 залучення студентів до наукової роботи через участь у роботі Студентського 

науково-практичного товариства; 

  залучення студентів до волонтерської діяльності з психологічної реабілітації 

поранених воїнів, учасників бойових дій в АТО, членів їхніх родин, членів родин 

загиблих військовослужбовців, вимушено переміщених осіб, а також в 

організаціях, що працюють з різними категоріями населення: БФ «Відкрите серце» 

(діти з особливими освітніми потребами та їхні сім’ї), сиротинці, притулок для 

дітей вулиці, геріатричні інтернати, організації, що займаються реабілітацією 

узалежнених, соціально-психологічною реабілітацією жертв насилля, звільнених з 

місць позбавлення волі тощо; 

 використання можливостей навчально-виробничої практики студентів для 

закріплення набутих ними під час навчання знань, умінь та навичок ефективно 

діяти, керуючись принципами Етичного кодексу психолога. 



Студенти активно залучені до змістовного наповнення сторінки кафедри у 

Facebook. Розпочали проєкт «Цей день у психології», подають цікаві матеріали з біографій 

знакових постатей у психологїї. 

Профорієнтаційна робота відбувається силами викладачів кафедри з залученням 

студентів, які під час практик проводять профорієнтаційні заходи з учнями, разом з 

викладачами зробили і демонстрували в соцмережах промоційні рекламні відеоматеріали. 

Викладачі проводили в школах та інших середніх навчальних закладах агітаційні бесіди. 

До агітаційної роботи залучалися практичні психологи, що працюють в школах Львівської 

області та м. Львова. Під час вступної кампанії студенти як волонтери долучаються до 

роботи з абітурієнтами. Ефективним профорієнтаційним майданчиком служить секція 

Психології Львівської обласної МАН.  

Випускники спеціальності організували Групу менторів, яка не лише раз на рік 

виступає перед студентами на зустрічах, а надає студентам консультації, сприяє практиці, 

надає практичні поради, сприяє працевлаштуванню студентів тощо. 

 

1.6. Участь кафедри у проєктній діяльності 

Викладачі кафедри брали участь (2019) у дослідницькому проєкті, реалізованому 

Фундацією PRAESTERNO (Республіка Польща) і кафедрою соціології та  соціальної 

роботи Національного університету «Львівська  політехніка» за  фінансування Державної 

агенції розв’язання алкогольних проблем (Państwowa  Agencja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych) PARPA (Республіка Польща, Варшава). Було проведено репрезентативне 

опитування жителів м. Львова та області (1200 осіб) за методологією та з використанням 

адаптованого до українських умов інструментарію RARHA (європейської ініціативи The 

Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm). Попередні результати дослідження 

представлені в публікаціях.  

 В грудні 2020 року у співпраці з кафедрою соціології та  соціальної роботи 

Національного університету «Львівська політехніка», кафедрою правознавства, соціології 

та політології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 

Інститутом психіатрії та неврології (м. Варшава) за  фінансування Державної агенції 

вирішення алкогольних проблем (Państwowa  Agencja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych) PARPA (Республіка Польща, Варшава) проведено дослідження серед 

школярів (учнів 9-х класів) м. Варшави, м. Львова, м. Дрогобича та сіл Дрогобицького 

району щодо ризикованої поведінки підлітків («Мокотовські дослідження») (2832 

респонденти).  

Викладачі кафедри брали участь у спільних наукових дослідженнях: дослідження  

природи мобінгу (Вроцлавський університет, Інститут психології, проф. К. Дурнят.); 

любові, потягу і фізичної привабливості (Вроцлавський університет, Інститут психології). 

Ці дослідження тривають і виконуються на волонтерських засадах. 

Доц. Дідковська Л.І. 2014-2018 рр. була керівником та організатором від України 

проекту Європейської Асоціації Гештальт-терапії «Тренінг тренерів» (Швейцарія, Ізраїль, 

Греція, Боснія, Італія).  

Налагоджено співпрацю з Українським Вільним Університетом (м. Мюнхен, 

Німеччина): доц. Дідковська Л.І. від 2017 р. і дотепер – голова кафедри психології 

філософського факультету УВУ, а від липня 2019 р. декан філософського факультету 

Українського Вільного Університету, проф. Грабовська С.Л. ‒ професор та член 

професорської колегії УВУ. 



Доц. Дідковська Л.І. брала участь як організатор і тренер у Міжнародному семінарі 

по роботі з залежностями учасників бойових дій (5-9 вересня 2016 р., м. Варшава, Польща, 

Фонд Стефана Батория), у Проєкті Корпусу Миру для волонтерів, які працюють з 

потерпілими від бойових дій в зоні АТО, переселенцями та ветеранами "Психологічна 

допомога при посттравматичному стресовому розладі" Навчально-методичний тренінг, 

організований Вінницьким регіональним центром з подолання наслідків ПТСР  та у 

Міжнародному навчально-методичному проєкті Європейської асоціації гештальт-терапії  

(ЄАГТ) "Тренінг тренерів" з організації навчання підготовки психотерапевтичного 

супроводу психологами, психотерапевтами та волонтерами 7-9 червня 2017 р., м. Київ.  

У 2021 р. підписано угоду між кафедрою психології та україно-швейцарським 

проєктом «Психічне здоров’я для України», що впроваджується GFA Consulting Group 

GmbH. Розпочалася робота з адаптації психодіагностичних методик дослідження 

психічного здоров’я дітей та молоді та дослідження цього феномена.  

 

1.7. Громадська робота 

Викладачі кафедри, аспіранти та студенти активно включені у роботу з різними 

категоріями населення, що потребують психологічної допомоги та реабілітації: поранені 

воїни, учасники бойових дій в АТО, члени їхніх родин, члени родин загиблих 

військовослужбовців, вимушено переміщені особи,  реабілітація узалежнених тощо.  

Зусилля викладачів кафедри гідно поціновуються громадськістю: доц. Дідковська 

Л.І.  отримала медаль «За зцілення людських душ» Всеукраїнського об’єднання громадян 

«Країна» (наказ № 2 56 від 1.12.2020). 

Продовжував активно працювати і розвиватися Університет Третього віку для 

літніх осіб. УТВ налічує до 200-300 слухачів у навчальному році, які слухають різні курси. 

Викладачі кафедри є членами методичної ради Університету Третього віку (проф. 

Грабовська С.Л., проф. Партико Т.Б.), проф. Грабовська С.Л., проф Партико Т.Б., доц. 

Дідковська Л.І., доц. Штепа О.С., доц. Левус Н.І. читають лекції та проводять практичні 

заняття з його слухачами.  

Викладачі кафедри беруть участь у роботі громадських організацій, об’єднань 

України та у міжнародних організаціях, є членами редколегій видань (Національна 

психологічна асоціація України, Асоціація політичних психологів України, Українська 

спілка психотерапевтів, Товариство конфліктологів України, Українська Академія 

акмеологічних наук, Інститут психології здоров’я «8-ми крокова програма у роботі з 

втратою для дорослих, дітей та підлітків», EATA Tранзакційний Aналіз 101,  Українське 

товариство Системної та Короткотермінової Психотерапії BSFT, Європейська Асоціація 

Психотерапевтів (ЄАП), Онтарійська Асоціація консультантів, психотерапевтів та 

психометристів (OAMHP), Європейська Асоціація Гештальт-терапії (ЄАГТ), Інститут 

розвитку символдрами та глибинної психології тощо). 

Викладачі кафедри читають лекції, проводять практичні заняття та семінари, 

керують науковими роботами учнів Львівської обласної Малої Академії наук (секція 

Психології), організовують і проводять І та ІІ етапи конкурсу учнівських робіт. Слухачі 

секції неодноразово отримували призові місця на ІІІ Всеукраїнському етапі конкурсу 

учнівських робіт. Слухачка секції Психологія А.Фіткалюк виборола 2 призове місце на ІІІ 

(фінальному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів 

2021. 



Кафедра щорічно організовувала стажування (підвищення кваліфікації) викладачів 

інших навчальних закладів. У 2016-2021 рр було організоване стажування для 27 

викладачів таких навчальних закладів: Львівський державний університет внутрішніх 

справ (3 особи), ВНЗ Український католицький університет (5 осіб), ВНКЗ ЛОР 

“Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея 

Крупинського“ (2), Дрогобицький університет ім. Івана Франка (8 осіб), Національний 

університет “Львівська політехніка“ (3 особи), Національний лісотехнічний університет 

України (3 особи), Прикарпатський національний університет  імені Василя Стефаника (1 

особа), Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка 

(1 особа), Львівський національний університет ім. Івана Франка, к-ра загальної 

педагогіки та педагогіки вищої школи (1 особа).  

. 

Розділ 2. Основні цілі та плановані показники розвитку кафедри на наступні 

п’ять років 

Розвиток  кафедри психології відбуватиметься у відповідності до Закону України 

«Про вищу освіту», рекомендацій МОН України, Статуту Університету, які визначають: 

 автономію університету; 

 посилення співпраці державних органів і бізнесу з Університетом; 

 залучення міжнародної технічної допомоги 

та включає послідовні зміни у таких сферах:  

навчально-методична, наукова, виховна, організаційна, профорієнтаційна, 

громадська.  

 

Основні цілі та плановані показники розвитку кафедри на наступні п’ять років 

Будучі структурною одиницею Львівського національного університету імені Івана 

Франка, кафедра поділяє його місію, візію та спирається у стратегії розвитку на загальні 

стратегічні цілі. 

Мета: підготовка фахівців, компетентних у розв’язанні задач та проблем в  галузі 

психології в різних сферах діяльності (освіти, різних сфер професійної діяльності, 

психологічної допомоги, психокорекції, психологічної реабілітації), що передбачає 

відкритість до нових знань, введення інновацій, здійснення професійної діяльності з 

урахуванням загальнолюдських цінностей та норм професійної етики психолога. 

 

2.1. Оприлюднення інформації 

Розширити наповнення Web-сторінки кафедри психології на інтернет-порталі 

Львівського національного університету імені Івана Франка детальним висвітленням  

результатів наукових досліджень кафедри у вигляді рапортів наукових досліджень (з 

посиланням на публікації результатів цих досліджень), методів психодіагностики, 

розроблених та адаптованих викладачами кафедри.  

Створити на ютуб-каналі канал кафедри психології, наповненням якого будуть 

відео-лекції та відео-інтерв’ю викладачів кафедри. Особливу увагу приділити відео-

матеріалам, створеним студентами в рамках навчальних програм, студентських наукових 

товариств та студентських ініціатив: відео-матеріали кращих студентських проєктів, 

виконаних в рамках вивчення різних дисциплін, відео-матеріали профорієнтаційного та 

промоційного характеру. 



Розробити концепцію висвітлення інформації про діяльність кафедри в соцмережах 

з урахуванням специфіки цих соціальних мереж; з метою профорієнтаційної роботи з 

орієнтацією на майбутніх абітурієнтів в соціальній мережі Тік-ток. Створити для цього 

робочу групу із залученням членів студентського наукового товариства та студентів 

перших курсів. 

Разом і Студентським науковим товариством кафедри психології розробити 

концепцію та план створення та видання регулярної збірки для публікації результатів 

наукових досліджень студентів. 

 

2.2 Кадровий склад кафедри 

Створити умови для розвитку професійної компетентності викладачів (підвищення 

кваліфікації; стажування у провідних навчальних закладах та наукових установах України 

та за кордоном; надання творчих відпусток для завершення наукових досліджень та 

захисту докторських та кандидатських дисертацій тощо). 

Поповнювати кадровий склад кафедри з випускників аспірантури та у перспективі 

– докторантури, що успішно захистили дисертації. 

Створити умови для опанування викладачами та застосування у викладанні та у 

навчальних (курсові, кваліфікаційні, магістерські роботи) та наукових дослідженнях 

якісних методів дослідження. Водночас продовжувати роботу методичного семінару 

кафедри зі статистичних методів обробки емпіричних даних у наукових дослідженнях з 

психології.  

Залучати до участі у навчальному процесі фахівців-практиків на основі 

погодинної оплати для викладання окремих курсів професійного спрямування. 

Створити умови для ефективного підвищення кваліфікації викладачів, 

запровадити обмін викладачами з провідними навчальними закладами України  та інших 

країн, з якими Львівський національний університет імені Івана Франка має угоди про 

співпрацю, організовувати літні/зимові школи підвищення кваліфікації викладачів. 

Продовжувати практику заохочення викладачів до участі у курсах «Цифрові технології в 

освіті» та «Вдосконалення викладацької майстерності».  

Розробити та впроваджувати заходи мотивування викладачів (премії, творчі 

відпустки, стажування, участь в обмінах тощо). 

 

2.3. Навчально-методична робота та розвиток якості навчального процесу 

Розробити магістерські програми сучасного практичного спрямування, 

розраховані на 1,5 річний термін навчання. Видаються цікавими для впровадження 

програми: психологія івент-менеджменту, організаційна психологія з елементами 

короткотермінової психотерапії, скерованої на розв язання проблем, фаховий 

психологічний переклад.  

З метою створення реального резерву вступників до магістратури провадити в 

Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського 

національного університету імені Івана Франка навчання ОКР бакалавр зі спеціальності 

053 Психологія за скороченим терміном (осіб, що мають освіту  рівня бакалавра будь-яких 

спеціальностей). Термін навчання 3 роки.  

Розробляти нові навчальні курси сучасного змісту з чітким практичним 

спрямуванням. 

Розширювати співпрацю з установами освіти, медицини, підприємствами та 

організаціями різних типів для створення належних умов для проходження студентами 



практики, проведення досліджень у процесі написання курсових, кваліфікаційних та 

магістерських робіт та формування у студентів відповідних практичних фахових 

компетентностей. 

Розширювати зв’язки з працедавцями, виявляти їхній запит для вдосконалення 

програм підготовки фаховими компетенціями, потрібними для виконання завдань, що 

ставить сучасна практика роботи психолога на конкретному місці праці. Використовувати 

можливості виробничої практики студентів для входження в правове поле дуальної освіти. 

За нормативними курсами та курсами за вибором студентів готувати та 

публікувати підручники та навчальні посібники. 

Опанувати та активно застосовувати платформи для дистанційного навчання. 

Удосконалювати навчальні курси на платформі MOODLE (атестувати розроблені курси). 

Сприяти дотриманню академічної доброчесності та етиці академічних стосунків у 

всіх сферах навчальної та наукової роботи. Продовжувати практику перевірки 

кваліфікаційних робіт студентів на наявність плагіату. 

Взяти участь в організації анкетування студентів для отримання зворотного 

зв’язку з метою вдосконалення змісту навчальних курсів та підвищення якості освітніх 

послуг. 

Створити та постійно розширювати базу даних працевлаштування випускників 

спеціальності 053 Психологія.  

Для курсів «Вдосконалення викладацької майстерності», що проводяться у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка, запропонувати блоки 

«Інтерактивні методики навчання», «Педагогічне спілкування у вищій школі», 

«Корпоративна культура навчального закладу та його підрозділів», «Баланс роботи та 

особистого життя викладача в умовах дистанційного навчання», «EduScrum та Open Space 

в навчальному процесі ЗВО». 

Підготувати документи та провести організаційні заходи для проходження 

акредитації спеціальності 053 Психологія (ОКР бакалавр, ОКР магістр). 

 

2.4. Наукова робота кафедри психології 

Забезпечити доступ викладачів та студентів до електронних баз наукових даних з 

психології. 

Активізувати роботу з підготовки та захисту викладачами докторських 

дисертацій.  

Створити докторантуру та створювати одноразові спеціалізовані вчені  ради з 

захисту дисертацій Phd. 

Розвивати аспірантуру кафедри  психології, розширити коло спеціальностей  в 

аспірантурі, керівникам аспірантів посилити контроль за виконанням завдань аспірантами, 

вчасно завершувати аспірантуру захистом на спеціалізованих вчених радах.   

У рамках співпраці з україно-швейцарським проєктом «Психічне здоров’я для 

України», що впроваджується GFA Consulting Group GmbH активізувати роботу з 

адаптації психодіагностичних методик психічного здоров’я дітей та молоді, провести  

відповідні емпіричні дослідження та оприлюднити результати на семінарах, конференціях 

та публікаціях..  

Розвивати "Вісник Львівського університету. Серія Психології" як фахове 

видання, організувати фахове рецензування статей, збільшити кількість англомовних 

статей у Віснику.  



Проводити дослідження різних аспектів колективної кафедральної теми (в межах 

робочого часу). Підготувати до друку колективну монографію за науковою темою 

кафедри. Публікувати результати досліджень у наукометричних та фахових наукових 

виданнях України та зарубіжжя. 

Проводити наукові конференції, семінари, симпозіуми, круглі столи для інтеграції 

з науковою спільнотою України та зарубіжжя. Брати участь в наукових конференціях 

різних рівнів в Україні та за кордоном.  

Застосовувати практику видання електронних посібників та підручників. 

Шукати грантову підтримку для дослідження актуальних наукових проблем, 

виконання наукових проєктів як групових, так і індивідуальних.  

 

2.5. Зовнішні зв’язки кафедри психології 

Розширювати та поглиблювати співпрацю з провідними профільними 

навчальними та науковими закладами України, організовувати та проводити наукові 

конференції, семінари для обміну досвідом та результатами наукових досліджень. 

Залучати провідних українських та іноземних спеціалістів для читання окремих 

лекцій та курсів для студентів, аспірантів та викладачів кафедри.  

Міжнародна співпраця кафедри має вести до тісної кооперації з іноземними 

навчальними закладами з можливістю стажування викладачів за кордоном та обміну 

студентами, участі у спільних наукових проєктах тощо. Ширше використовувати 

можливості міжнародних програм Erasmus +, Марії Склодовської-Кюрі, DААD, Фулбрайт 

та ін.  

Розширювати співпрацю з роботодавцями з метою створення робочих місць для 

випускників спеціальності 053 Психологія. 

Продовжувати співпрацю з Львівською обласною Малою Академією наук, 

вдосконалювати курси та семінари, що викладають викладачі кафедри слухачам секції 

Психологія. 

 

2.6. Матеріальні ресурси та забезпечення навчального процесу 

Систематично поновлювати бібліотечні фонди сучасною літературою та 

періодикою. 

Оснастити аудиторії сучасним мультимедійним устаткуванням та комп’ютерами. 

Створити кафедральну електронну бібліотеку. 

Відновити комп’ютерний клас з потрібним для навчального процесу ліцензійним 

програмним забезпеченням. 

 Установити на території кафедри психології та в аудиторіях    швидкісний  Wi-Fi. 

Відновити лабораторію кафедри психології та оснастити її сучасним обладнанням 

та ліцензованими методиками для проведення лабораторних робіт та наукових 

досліджень. Створити та постійно поповнювати репозитарій психодіагностичних методик. 

Сприяти розвитку Психологічної служби Університету: допомагати у проведенні 

заходів, використовувати Службу як практичний майданчик для проходження студентами  

виробничої практики, залучати до роботи у Психологічній службі випускників 

спеціальності Психологія філософського факультету. 

Поступово переходити на електронну форму діловодства.  

 

 



 

2.7. Виховна робота зі студентами 

Удосконалювати та урізноманітнювати форми виховної роботи зі студентами, 

розширювати співпрацю зі студентським самоврядуванням.  

Залучати до роботи зі студентами випускників кафедри, що успішно працюють у 

різних галузях (в освітніх, медичних закладах, з персоналом підприємств та організацій, у 

рекрутингових агенціях, в структурах правоохоронних органів, у армійських підрозділах, 

у громадських організаціях тощо). Розвивати і збільшувати кількісно Групу менторів 

спеціальності Психологія філософського факультету, ширше використовувати її 

можливості (залучати її членів до читання окремих лекцій, проведення окремих 

практичних занять, як базу практики студентів, запрошувати як співавторів у наукових  

дослідженнях тощо).  

Організовувати літні (зимові) школи з окремих  проблем різних галузей 

психології для вироблення у студентів фахових умінь та навичок. 

Сприяти розвитку Студентського наукового товариства (СНТП), щорічно 

проводити традиційні наукові конференції молодих вчених з друкуванням тез та видачею 

сертифікату участі. 

Ширше залучати студентів до наукової роботи викладачів кафедри, збільшувати 

кількість спільних зі студентами наукових публікацій викладачів кафедри. 

Започаткувати щорічне наукове видання для публікації наукових досліджень 

студентів. 

Залучати студентів до волонтерської діяльності у наданні психологічної допомоги 

воїнам-учасникам АТО, членам їхніх родин, переселенцям з зони АТО, особам, що 

потребують соціальної реабілітації, дітям та дорослим з особливими потребами та їхнім 

родинам тощо. 

 

2.8. Профорієнтаційна робота кафедри 

Використовувати можливості соціальних мереж для популяризації психологічних 

знань, наукових здобутків кафедри психології, реклами спеціальності Психологія 

філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка 

серед потенційних абітурієнтів та їхніх батьків. Урізноманітнювати змістове наповнення 

сторінки кафедри психології на Facebook. 

Залучати студентів до профорієнтаційної роботи з учнями під час проходження 

ними педагогічної практики. Ширше залучати до профорієнтаційної роботи шкільних 

психологів. 

Формулювати теми наукових розвідок слухачів МАН не лише як актуальних у 

науковому плані, а таких, щоб захоплювали виконавців та посилювали їхню мотивацію до 

вступу на навчання на спеціальність Психологія філософського факультету. 

Рекламувати навчання на спеціальності Психологія філософського факультету під 

час викладання курсів для слухачів Університету Третього віку, багато з яких мають 

онуків-старшокласників. 

 

2.9. Громадська діяльність викладачів кафедри 

Сприяти розширенню волонтерської діяльності викладачів, аспірантів та 

студентів кафедри психології у наданні психологічної допомоги воїнам-учасникам АТО, 



членам їхніх родин, переселенцям з зони АТО, особам, що потребують соціальної 

реабілітації, дітям та дорослим з особливими потребами та їхнім родинам тощо. 

Створити Консультаційний Центр нейтралізації кризових викликів, залучивши до 

його роботи викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів старших курсів. 

Розширювати тематику курсів, що викладаються для слухачів Університету 

Третього віку. 

Розширювати тематику навчальних  та тренінгових курсів, які пропонуються 

громадськості Центром неформальної освіти Інституту післядипломної освіти та 

доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана 

Франка. 

Календарний план досягнення поставлених цілей 

 Мета Результати / показники 

досягнення мети 

Залучені 

співробітники 

Термін 

виконання 

1. Розвиток професійної 

компетентності 

викладачів 

Підвищення кваліфікації 

викладачів 

Викладачі 

кафедри 

Згідно 

графіку, що 

5 років 

Стажування у провідних 

навчальних закладах за 

кордоном 

Викладачі 

кафедри 

Згідно 

графіку 

Літні/зимові школи для 

викладачів 

Відповідальні 

доц. Чолій С.М., 

доц. Перун М.Б., 

доц Проць О.І. 

2022, 2023, 

2024, 2025 

Методологічний семінар Викладачі 

кафедри, 

організатор доц. 

Сазонова О.В, 

Згідно 

плану 

роботи 

кафедри 

Методичний семінар зі 

статистичних методів 

опрацювання даних 

Викладачі 

кафедри, 

організатор ст. 

викладач Бабенко 

В.В. 

Згідно 

плану 

роботи 

кафедри 

Методичний семінар з 

якісних методів 

дослідження 

Викладачі 

кафедри, 

організатор доц. 

Кліманська М.Б. 

Згідно 

плану 

роботи 

кафедри 

Поповнювати кадровий 

склад випускниками 

аспірантури та 

докторантури 

Завідувач 

кафедри 

Протягом 

терміну 

  Для курсів 

«Вдосконалення 

викладацької 

майстерності», що 

проводяться у 

Львівському 

національному 

університеті імені Івана 

Франка запропонувати 

блоки «Інтерактивні 

Доц. Кліманська 

М.Б., доц. Чолій 

С.М., проф. 

Грабовська С.Л. 

Протягом 

терміну 



методики навчання», 

«Педагогічне спілкування 

у вищій школі», 

«Корпоративна культура 

навчального закладу та 

його підрозділів», 

«Баланс роботи та 

особистого життя 

викладача в умовах 

дистанційного навчання», 

«EduScrum та Open Space 

в навчальному процесі 

ЗВО». 

2. Розвиток 

магістерських 

програм 

Розробити магістерські 

програми актуального 

практичного 

спрямування, розраховані 

на 1,5 термін навчання 

(психологія івент-

менеджменту, 

організаційна психологія 

з елементами 

короткотермінової 

психотерапії, скерованої 

на розв язання проблем, 

фаховий психологічний 

переклад) 

проф. Грабовська 

С.Л., проф. 

Партико Т.Б. 

2022-2025 н. 

р. 

3. Удосконалення якості 

навчального процесу 

Підготувати до 

акредитації ОПП 053 

Психологія першого 

(бакалаврського) та 

другого (магістерського) 

освітнього рівня 

Гаранти програм 

проф. Партико 

Т.Б., доц. 

Кліманська М.Б. 

та робочі групи 

програм 

2021-2022 

Удосконалювати 

навчально-методичні 

комплекси дисциплін 

Викладачі 

кафедри 

Протягом 

терміну 

Розробляти унаочнення 

навчальних дисциплін 

Викладачі 

кафедри 

Протягом 

терміну 

Розробляти нові 

навчальні курси 

сучасного змісту з чітким 

практичним 

спрямуванням 

Викладачі 

кафедри 

Протягом 

терміну 

Залучати фахівців-

практиків до викладання 

відповідних навчальних 

дисциплін на засадах 

сумісництва 

Завідувач 

кафедри 

Протягом 

терміну 

4. Розробка електронних 

курсів 

Вдосконалювати 

електронні курси на 

платформі MOODLE, 

поновлювати 

Викладачі 

кафедри 

 

Протягом 

терміну 



інформативне 

наповнення, атестувати 

курси  

5. Розробка та 

викладання курсів 

англійською мовою 

Курс «Soft Skillss», 

спрямований на розвиток 

академічних і соціальних 

компетенцій у студентів. 

доц. Сеник О. М. 

 

 

2021-2022 

 

6. Підготовка до друку 

навчальних 

посібників та 

підручників 

Теоретико-методологічні 

проблеми психології 

Актуалізація 

психологічних ресурсів 

особистості 

Психологія вищої школи 

 

Вікова психологія  

 

Інтерактивні технології в 

освіті та бізнесі 

проф. Гапон Н.П. 

 

доц. Штепа О.С. 

 

 

проф. Грабовська 

С.Л. 

проф. Партико 

Т.Б. 

проф. Грабовська 

С.Л., доц. 

Карковська Р.І., 

доц. Кліманська 

М.Б., доц. Чолій 

С.М. 

2021 

 

2021 

 

 

2022 

 

2024 

 

2023 

7. Розвиток наукової 

діяльності 

Забезпечити доступ 

викладачів та студентів 

до електронних баз 

наукових даних з 

психології 

Завідувач 

кафедри 

Протягом 

терміну 

Захист викладачами 

докторських дисертацій: 

«Психологічна 

діагностика та корекція 

сексуальних сценаріїв 

осіб дорослого віку» 

«Психологія становлення 

громадянської 

ідентичності особистості» 

«Психологічні механізми 

актуалізації ресурсів 

особистісного 

самоздійснення», 

захист кандидатських та 

Phd дисертацій 

 

 

доц. Гупаловська 

В.А. 

 

 

доц. Петровська 

І.Р. 

 

доц. Штепа О.С. 

 

 

 

випускники 

аспірантури 

 

 

2021 

 

 

 

2022 

 

 

2024 

 

 

 

протягом 

терміну 

Створювати одноразові 

спеціалізовані вчені  ради 

з захисту дисертацій Phd 

Гарант освітньо-

наукової ОПП, 

керівники 

аспірантів 

Протягом 

терміну 

Видавати Вісник 

Львівського 

Університету. Серія 

Психологія як фахове 

видання 

доц. Гребінь Н.В. Протягом 

терміну 

Проводити дослідження в доц. Карковська 2021-2023 



рамках проекту 

«Психічне здоров’я для 

України», що 

впроваджується GFA 

Consulting Group GmbH  

Р.І., доц. Сеник 

О.М., доц. 

Галецька І.І., доц. 

Кліманська М.Б., 

доц. Чолій С.М. 

Проводити наукові 

конференції різних 

форматів та рівнів 

Завідувач 

кафедри, доц. 

Гребінь Н.В. 

Протягом 

терміну 

Взяти участь в підготовці 

і проведенні 

Міжнародного конгресу з 

кататимно-імагінативної 

психотерапії «Сучасна 

символдрама: традиції та 

розвиток»  

доц. Сазонова 

О.В. 

 2021 

  Шукати грантову 

підтримку для 

дослідження актуальних 

наукових проблем, 

виконання наукових 

проектів як групових, так 

і індивідуальних. 

Викладачі 

кафедри, доц. 

Чолій С. М. 

Протягом 

терміну 

  Готувати до друку та 

публікувати наукові 

статті в журналах, що 

індексуються у 

наукометричних базах 

даних 

Викладачі 

кафедри 

Протягом 

терміну 

8. Підготувати до друку 

монографії 

Особистість в соціумі: 

психологічні механізми 

активності 

 

Психологія потенційного 

емігранта 

Соціальний паразитизм: 

психологічний портрет 

 

Психологія таємниці 

 

Психологічна природа 

особистості як суб єкта 

соціальних 

трансформацій 

колективна 

монографія, 

проф. Грабовська 

С.Л. 

доц. Дідковська 

Л.І. 

проф. Грабовська 

С.Л. 

ст. в. 

Михальчишин 

Г.Є. 

колективна 

монографія 

2021 

 

 

 

2021 

 

2023 

 

 

2023 

 

2023 

9. Покращення 

матеріального 

забезпечення 

навчального процесу 

Систематично 

поновлювати бібліотечні 

фонди сучасною 

літературою та 

періодикою. 

Завідувач 

кафедри 

Протягом 

року 

Оснастити аудиторії 

сучасним 

мультимедійним 

устаткуванням та 

Завідувач 

кафедри,  

матеріально 

відповідальний 

Протягом 

року 



комп’ютерами 

Відновити лабораторію 

кафедри психології , 

оснастити її сучасним 

обладнанням для 

проведення лабораторних 

робіт та наукових 

досліджень. 

Завідувач 

лабораторії 

психології, 

матеріально 

відповідальний 

Протягом 

терміну 

10. Удосконалення змісту 

та форм виховної 

роботи зі студентами 

Залучати до роботи зі 

студентами випускників 

кафедри, що успішно 

працюють у різних 

галузях 

Порадники 

академічних груп 

Протягом 

терміну 

Проводити Літні (зимові) 

школи з окремих  

проблем різних галузей 

психології для 

вироблення у студентів 

фахових умінь та 

навичок. 

Відповідальні 

доц. Чолій С.М., 

доц. Перун М.Б., 

доц Проць О.І. 

Протягом 

терміну 

Організовувати наукові 

конференції молодих 

вчених з друкуванням тез 

та видачею сертифікату 

участі. 

Доц. Штепа О.С. Щорічно 

протягом 

терміну 

Публікувати спільні зі 

студентами наукові статі  

викладачів кафедри. 

Викладачі 

кафедри та 

студенти 

Протягом 

терміну 

Створити наукове 

видання для публікації 

наукових досліджень 

студентів. 

Відп. доц. 

Галецька І.І. 

Протягом 

терміну 

11. Удосконалення 

профорієнтаційної 

роботи, популяризація 

психологічних знань, 

наукових здобутків 

кафедри психології, 

заохочення 

абітурієнтів до вступу 

на навчання на 

спеціальність 

Психологія  

Вести сторінку кафедри 

психології на Facebook. 

 

Асп. 

Мусаковська О., 

асп. Ганущак Р. 

Протягом 

терміну 

Створити на ютуб-каналі і 

постійно поповнювати 

канал кафедри психології 

Доц. Галецька 

І.І., СНТП 

Протягом 

терміну 

Залучати студентів до 

профорієнтаційної роботи 

з учнями під час 

проходження ними 

педагогічної практики 

Ст. викл. 

Михальчишин 

Г.Є., доц. Вовк 

А.О., доц. 

Волошок О.В. 

Протягом 

терміну 

Використовувати 

можливості МАН для 

заохочення абітурієнтів 

до вступу на 

спеціальність Психологія 

 

Ст. викл. 

Михальчишин 

Г.Є., асп 

Мусаковська О. 

Протягом 

терміну 

12. Розширювати та 

поглиблювати 

співпрацю з 

провідними 

Організовувати та 

проводити наукові 

конференції, семінари для 

обміну досвідом та 

Викладачі 

кафедри 

Протягом 

терміну 



профільними 

навчальними та 

науковими закладами 

України та зарубіжжя 

результатами наукових 

досліджень. 

Залучати провідних 

українських та іноземних 

спеціалістів для читання 

окремих лекцій та курсів 

для студентів, аспірантів 

та викладачів кафедри. 

Завідувач 

кафедри 

Протягом 

року 

Організовувати обмін 

викладачами та 

студентами для 

стажування та проведення 

наукової роботи 

Завідувач 

кафедри 

Протягом 

року 

Шукати грантову 

підтримку наукових 

досліджень 

Доц. Чолій С.М. Протягом 

терміну 

Організовувати проєктні 

групи для проведення 

спільних наукових 

досліджень з науковими 

інституціями та групами в 

Україні та за кордоном 

Викладачі 

кафедри 

Протягом 

року. 

13. Розвиток практичної 

складової фахової 

підготовки 

спеціалістів 

Розширювати зв’язки з 

установами освіти, 

медицини, організацій та 

підприємств для 

організації практики 

студентів  

доц. Вовк А.О., 

доц. Волошок 

О.В., ст. в 

Михальчишин 

Г.Є. 

Протягом 

терміну 

Використовувати 

можливості існуючих та 

створювати  нові 

практичні майданчики 

для отримання 

студентами практичних 

навичок та вмінь. 

доц. Вовк А.О., 

доц. Волошок 

О.В., ст. в 

Михальчишин 

Г.Є., доц. 

Дідковська Л.І. 

Протягом 

терміну 

Розширювати зв’язки з 

працедавцями для 

створення робочих місць 

для випускників 

Завідувач 

кафедри, 

викладачі 

кафедри 

Протягом 

терміну 

Створити 

Консультаційний Центр 

нейтралізації кризових 

викликів 

Завідувач 

кафедри, доц. 

Вовк А.О., доц. 

Дідковська Л.І. 

2022 

Залучати студентів до 

волонтерської діяльності 

у наданні психологічної 

допомоги воїнам-

учасникам АТО, членам 

їхніх родин, 

переселенцям з зони 

АТО, особам, що 

потребують соціальної 

Доц. Дідковська 

Л.І., доц. Вовк 

А.О., доц. 

Стельмащук Х.Р., 

ст.в. 

Михальчишин 

Г.Є., доц. Гребінь 

Н.В. 

Протягом 

терміну 



реабілітації, дітям та 

дорослім з особливими 

потребами та їхнім 

родинам, людям похилого 

віку тощо. 

 

Претендент на посаду  

завідувача кафедри психології 

філософського факультету, професор                                        С.  Грабовська 

 

Погоджено 

Проректор з наукової роботи 

 

 

______________  Р. Є. Гладишевський 

 

"____"______________2021 року 

 Погоджено 

В. о. декана філософського факультету 

 

 

___________________ Л. В. Рижак  

 

"____"______________2021 року 

 


