
ВІДОМОСТІ  

про якісний склад групи забезпечення освітніх програм 
 спеціальності 053 Психологія освіта у сфері вищої освіти  

Прізвище, ім’я, 

по батькові  

Найменуван

ня посади  

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

викладач, рік, 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту 

Науковий ступінь, 

шифр 

і найменування наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене звання, 

за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно, 

або категорія, педагогічне 

звання  

Найменування 

всіх 

навчальних 

дисциплін, які 

закріплені 

за викладачем, 

та кількість 

лекційних 

годин 

з кожної 

навчальної 

дисципліни 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, 

вид документа, 

тема, дата 

видачі) 

Примітки  

Лаппо Віолетта 

Валеріївна 

 

 

 

 

 

 

Професор 

кафедри 

педагогіки і 

психології 

Коломийсько

го навчально-

наукового  

інституту 

 

Прикарпатський 

національний 

університет ім. 

.В.Стефаника 

2005 р. 

Релігієзнавство, 

релігієзнавець, 

 викладач 

релігієзнавчих і 

філософських 

дисциплін. 

 

Доктор  педагогічних 

наук,13.00.07- теорія і 

методика виховання, 

«Теоретико-методичні 

засади формування 

духовних цінностей 

студентської молоді в 

навчально-виховному 

процесі вищого навчального 

закладу»,   доцент кафедри 

педагогіки і психології 

Філософія 

(8); 

Філософія 

психології (6); 

Захистдисертації 

на 

здобуттянаукового

ступеня доктора 

наук, Інститут 

проблем 

виховання НАПН 

України,  

«Теоретико-

методичні засади 

формуваннядухов
нихцінностейстуд

ентськоїмолоді в 

навчально-

виховномупроцесі

вищогонавчальног

о закладу» 

05.07.2018 р. 

До П1 
1.2. Лаппо В.В. Значення проектної 

діяльності в процесі особистісно-

орієнтованого виховання студентської 

молоді / В.В. Лаппо // Педагогічні  науки:  

теорія,  історія,  інноваційні  технології:  

наук.  журнал /голов. ред. А. А. Сбруєва.  

Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. 

Макаренка, 2015. – № 3 (47). – С. 147-154. 

         Видання індексується у 

наукометричних базах: 
IndexCopernicus, MasterList, СiteFactor, 

GoogleScholar, CEJSH   

2. Lappo V.V. 

Technologyofattractionoffilmartworksinthes

piritualvalueseducationprocessofhighschools

tudents // PedagogikaVol. 127. No. 3, 2017. 

Р. 23–31. (Видання індексується у 

наукометричній базі Scopus) 

3. Ternopilska V., Lappo V. 

Formationdiagnosisofspiritualvaluesofstuden

tsobtainingpedagogicaleducation // 
JournalofEducationandSustainabilityVol. 20. 



No. 1, 2017. Р. 123–133. (Видання 

індексується у наукометричній базі 

Scopus) 

До П 2 

1.Лаппо В.В. Значення проектної 

діяльності в процесі особистісно-

орієнтованого виховання студентської 

молоді.Педагогічні  науки:  теорія,  

історія,  інноваційні  технології:  наук.  

журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва.   
Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. 

Макаренка, 2015. № 3 (47). С. 147-154.          

Видання індексується у наукометричних 

базах:IndexCopernicus, MasterList, 

СiteFactor, GoogleScholar, CEJSH   

2. Лаппо В.В. Передумови використання 

Інтернет-ресурсів в якості засобів  

духовно-морального виховання 

студентів. Педагогічні науки. 2015.  

Випуск LXVІІІ. С. 114-119  

3. Лаппо В.В. Технологія залучення 

творів кіномистецтва у процес виховання 
духовних цінностей студентів ВНЗ / В.В. 

ЛаппоВісник Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка: 

Педагогічні науки. №3 (300).–2016.–Ч.1.–

С.60-67. 

4.Лаппо В.В. Психолого-педагогічні 

засади розвитку емпатії у контексті 

духовно-ціннісного самовизначення 

студентів ВНЗ.Теоретико-методичні 

проблеми виховання дітей та учнівської 

молоді: зб.наук.праць. Кіровоград: Імекс-
ЛТД, 2017. Вип. 21, кн.1. С. 208 – 317.    

5. Лаппо В.В. Організація процесу 

виховання духовних цінностей 

студентської молоді під час тематичної 

табірної зміни. Педагогічна освіта: 

теорія і практика. Психологія. 

Педагогіка: зб. наук. пр. Київ, ун-т ім. 



Б.Грінченка; ред.кол.: Огнев’юк В.О., 

Хоружа Л.Л. [та ін.]. К.: Київ, ун-т ім. Б. 

Грінченка, 2017. № 27. С. 52–56 

6. Лаппо В.В. Теоретико-методичні 

засади оптимізації процесу формування 

толерантності учнів старшої 

школи.Науковий вісник 

Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького. Серія: 
Педагогіка. Мелітополь: Видавництво 

МДПУ 3ед. Б.Хмельницького.  2018, 2 

(21). С. 57-64.   

До П.3 
1.  Лаппо В.В. Методика виховної 

роботи в літніх дитячих оздоровчих 

таборах: практичний посібник. / Віолетта 

Валеріївна Лаппо.  – Івано-Франківськ: 

НАІР, 2016.– 306 с. (гриф університету) 

2. Лаппо В.В. Основи педагогічних 

досліджень : навч.- метод. Посіб. / 

Віолетта Валеріївна Лаппо. – Івано-
Франківськ: НАІР,  2016.– 386 с. (гриф 

університету) 

3. Лаппо В.В. Педагогіка 

дошкільна: навч.-метод. Посіб. / Віолетта 

Валеріївна Лаппо. – 2-ге вид. перероб. І 

доп. – Івано-Франківськ: НАІР,  2016.– 

312 с. (гриф університету) 

4. Лаппо В.В. Теорія виховання: 

Навчальний посібник: Видання 2-ге 

перероблене та доповнене: Івано-

Франківськ: НАІР, 2017. 312 с. 
5. Лаппо В. В. Формування духовних 

цінностей студентської молоді в 

начально-виховному процесі вищого 

навчального закладу: теоретико-

методичні засади: [монографія]. Івано-

Франківськ: НАІР, 2017. 356 с.  

6. Лаппо В.В. Формування духовних 



цінностей студентської молоді в умовах 

закладу вищої освіти  [монографія]. 

Івано-Франківськ: НАІР, 2019.  440 с. 

До П.12 

1. Лаппо В.В. Авторське право на твір № 

49192. Навчальний посібник «Основи 

етнопедагогіки»  Дата реєстрації: 

18.05.2013. 

2. Лаппо В.В. Авторське право на твір № 

49193.Навчальний посібник «Методика 
виховної роботи в літніх оздоровчих 

таборах» Дата реєстрації: 18.05.2013 . 

3. Лаппо В.В. Авторське право на твір № 

54935. Навчальний посібник «Вступ до 

спеціальності: дошкільна освіта» Дата 

реєстрації: 05.2014. 

4. Лаппо В.В. Авторське право на твір № 

54928. Навчальний посібник «Теорія 

виховання» Дата реєстрації: 22.05.2014. 

Лаппо В.В. Авторське право на твір № 

59030. Наукова стаття «Виховання 

шляхетної особистості в контексті 
педагогічних традицій й освітніх 

інновацій» Дата реєстрації: 25.03.2015. 

5. Лаппо В.В. Авторське право на твір № 

59032. Навчально-методичний посібник 

«Педагогіка дошкільна». Дата реєстрації: 

25.03.2015 

До П 13 
наявність виданих навчально-методичних 

посібників, посібників для самостійної 

роботи студентів та дистанційного 

навчання; 

До П 15 
1. Лаппо В.В. Етнопедагогічні 

засади інтегрування українських 

календарних традицій в процесі 

оновлення національної освіти.Україна–

Цивілізація. Том 5. Утвердження 

українського цивілізаційного простору: 



духовно-історичні передумови, сучасні 

тенденції та перспективи розвитку / 

Карпатський університет імені Августина 

Волошина; Українська богословська 

академія; редкол.: Бедь В.В. (гол. 5ед..), 

Гайданка Є.І. (відп. 5ед.5.), Урста С.В. та 

5ед. – Ужгород : Видавничий відділ КаУ, 

2016. С. 264–273.  

2. Лаппо В.В. Вживання 

гуцульського діалекту в дитячій 
етнографії та дитячій художній 

літературі.Український феномен 

Гуцульщини: національний та 

європейський контексти. Матеріали XXI 

Міжнародної наукової конференції в 

рамках XXIV Міжнародного гуцульського 

фестивалю (м. Коломия, II серпня 2017 

року) / Наукові редактори Я. Ткачук, А. 

Королька; упорядкування М. Васильчук, 

І. Федів. Коломия: Вік, 2017. С. 114-119. 

3. Лаппо В.В. Літературно-музична 

вітальня – форма організації духовно 
насиченого дозвілля студентської молоді. 

Розвиток виховної роботи у сучасному 

вищому навчальному закладі: змістовні 

домінанти та тенденції: матеріали 

всеукраїнської науково-практичної 

конференції (Харків, 22 листопада 2016 

р.) / Комунальний заклад «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради: за заг. 5ед.. 

Г.Ф.Пономарьової.Х.:ФОП Петров В.В., 

2016. С. 206–210.  
4. Лаппо В.В. Роль взаємин 

викладачів і студентів ВНЗ у процесі 

утвердження духовних цінностей 

особистості майбутнього педагога (За 

результатамиконстатувального 

експерименту). Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції. 



Інновації у вищій освіті. Дніпро, 2017. С. 

58–62. 

5. Лаппо В.В. Методологічні підходи до 

проблеми формування духовних 

цінностей студентської молоді.  

До П 17 

Стаж роботив Коломийському навчально-

науковому інституті 12 років 

Поясик Оксана 

Іванівна 

Доцент, 

завідувач 

кафедри 
педагогіки і 

психології, 

Коломийськог

о навчально-

наукового 

інституту 

Івано-

Франківський 

державний 
педагогічний 

інститутім. 

В.Стефаника 

1983 р. 

Музика і співи, 

вчитель музики і 

співів 

Кандидат педагогічних наук 

13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія 
педагогіки 

«Музична освіта та 

виховання учнів і молоді 

Галичини (20-30-ті рр. ХХ 

ст.)», доцент кафедри 

педагогіки і психології 

Педагогіка та 

педагогічна 

майстерність 
(2); 

Вінницький 

державний 

педагогічний 
університет імені 

Михайла 

Коцюбинського 

кафедра 

дошкільної  та 

початкової освіти, 

сертифікат, 

«Вплив музики на 

розвиток 

особистості 

молодшого 

школяра» 
26.03-04.05.2018 

р. 

 

Тернопільський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

В.Гнатюка 

кафедра 

теоретичних основ 

і методики 
фізичного 

виховання 

довідка 

Тема «Інноваційні 

підходи до 

методики 

До П. 3 

1. Поясик О. І. Роль братських шкіл у 

становленні музичної освіти в Україні: 
Західна Україна: історико-культурний та 

етнолінгвістичний аспект (друга 

половина ХІХ-ХХІ ст.): Колективна 

монографія . 2-е видання, доповнене/ за 

редакцією Плекана Ю. В., Кондур О. 

С.,Слипанюк О. В. Івано-Франківськ: 

НАІР, 2016. С. 238-247. 

До П. 9 

Участь у журі конкурсу «Мала академія 

наук України» (2016 рік ). 

До П. 10 

Завідувач кафедри педагогіки і 
психології. 

До П. 13 

1.Лекційний курс з дисципліни «Основи 

педагогіки зі вступом до спеціальності» . 

Конспект лекцій, тести. (елементи 

дистанційного навчання), 

2. Лекційний курс з дисципліни 

«Дидактика». Конспект лекцій, тести. 

(елементи дистанційного навчання) 

3. Лекційний курс з дисципліни «Історія 

педагогіки»». Конспект лекцій, тести. 
(елементи дистанційного навчання) 

До П. 15 

1. Поясик О.І.Психологічні особливості 

обдарованих дітей.Актуальні питання 

практичної психології у координатах 



викладання 

спортивно-

педагогічних 

дисциплін» 

12.11-21.12.2018 

р. 

сучасних парадигм: Матеріали 

регіонального науково-практичного 

семінару/ за ред. О. Поясик, О. Петрів, Г. 

Микитюк, І. Юрченко. Івано-Франківськ: 

НАІР, 2016.  С. 62-66.   

2. Поясик О.І. Методика проведення 

інтегрованих уроків у початковій 

школі.Матеріали ХІІ звітної наукової 

конференції викладачів Коломийського 

інституту / за ред. О.Поясик, 

М.Ковальчук. – Івано-Франківськ, НАІР, 

2016.– С. 12-17. 

3. Поясик О.І. Актуальні проблеми 

підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до гуманізації 

педагогічного процесу.Матеріали ХІІІ 

звітної наукової конференції викладачів 

Коломийського інституту / за ред. 

О.Поясик, О.Петрів., І.Юрченко.Івано-

Франківськ, НАІР, 2017. С. 17-22. 

4. Поясик О.І. Питання інклюзії та 

інтеграції в умовах сучасної освітньої 

реформи. Актуальні проблеми педагогіки 

початкової школи в контексті освітньої 

реформи: зб.наукових праць учасників ІІ 

Міжнародної науково-практичної 

конференції / за ред.. Поясик О.І., Петрів 

О.П.,Лаппо В.В. Івано-Франківськ:НАІР, 

2017. С.  168-173. 

5. Поясик О.І. Інтегровані уроки як 

ефективна форма організації навчання 

початкової школи.Матеріали ХІV звітної 

наукової конференції викладачів 

Коломийського інституту / за ред. 

О.Поясик, О.Петрів., В.Лаппо. Івано-



Франківськ: НАІР, 2018.  С. 20-25. 

До П. 16 

Співробітник творчої навчально-наукової 

лабораторії «Гірська школа Українських 

Карпат» 

До П. 17 

Стаж роботи 30 років: 

15 років в початковій школі, 15 років в 

Коломийському навчально-науковому 

інституті 

 

Федик Оксана 

Василівна 

Заступник 

декана 

філософськог

о факультету, 

доцент 

Кафедри 

загальної та 

клінічної 

психології 

Прикарпатський 

Університет імені 

В.Стефаника, 

2003,диплом 

спеціаліста 

ВА23454106 

«Психологія», 

психолог. 

Викладач 

 

 
 

Кандидат 

психологічних наук, 

19.00.07 – 

педагогічна та вікова 

психологія, 

«Формування здібностей до 

тренерської 

діяльності 

майбутні хучителів 

фізкультури», 

диплом ДК №022322, 
атестат доцента 12ДЦ 

№018366 

 

Психологічне 

консультування 

(12); 

Психологія 

здорового 

способу життя 

(4); 

Психологічні 

основи 

сексології та 

сексопатології 
(16); 

Чернівецький 

національний 

університет імені 

Юрія Федьковича, 

кафедра 

психології (28.01-

27.02.2015 р.). 

Тема стажування 

«Психологічні 

аспекти 

сексуальності як 
складова 

благополуччя 

особистості» 

Тернопільський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Володимира 
Гнатюка, кафедра 

психології 

розвитку та 

консультування, 

«Формування 

навичок здорового 

способу життя 

студентської 

1) наявність за останні п’ять років 

наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до 

наукометричних баз, рекомендованих 

МОН, зокрема Scopus або 

WebofScienceCoreCollection 

1. Shynkaruk L., Danylova T., Fedyk O. 

SELF-IDENTITY AND POLYCULTURAL 

SPACE OF POSTMODERNITY: NEW 

FACES OF SHAMANISM Вісник 

Національної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв № 2’2019 С.140-144. 

2) наявність не 

меншеп’ятинауковихпублікацій у 

науковихвиданнях, включених до 

перелікунауковихфаховихвиданьУкраїни: 

1. Сторожук С.В., Гоян І.М.,Федик О.В. 

Соціальна программа ренессансного 

гуманізму. Гуманітарний часопис 

:збірник наукових праць. Харків : ХАІ. 

2018. № 3. С. 6-20.  

2. ФедикО.В.Гоян І.М. Концепт 

особистість як реліктмодерноїдоби. 
Гуманітарний часопис : збірник наукових 

праць.Харків : ХАІ. 2017. № 3/4.  С. 6-15. 

3. Сторожук С.В., Гоян І.М., Федик 

О.В.Роль колективної пам`яті в процесі 

формування національної єдності: 



молоді», план та 

звіт наукового 

стажування,  

28.01-10.03.2020 р. 

український вимір. Гуманітарний 

часопис: збірник наукових праць. Харків : 

ХАІ. 2018. № 1.С. 11-23.  

4. Федик О.В., Гоян І.М. 

Genderasanaxiologicalconstruct. 

ВісникПрикарпатськогоуніверситету. 

Філософські і психологічні науки. Серія 

«Філософія». 2018. Вип. 21. С. 101-106. 

5. Сторожук С.В., Гоян І.М.,Федик 

О.В.Ідейні засади гендерної 
дискримінації. Науковий вісник НУБіП 

України. Серія: Гуманітарні студії; № 

295. 2018.С.40-51; 

3) наявність виданого підручника, 

монографії: 

Невідкладна медична допомога на до 

госпітальному етапі : навчальний 

посібник для студентів вищих 

навчальних закладівIII- 

IVрівнівакредитації / В. А. Левченко [та 

ін.] ; за ред. В. А. Левченко ; Івано-

Франків. нац. мед. ун-т. Вид. 2-е, 
переробл. та допов. Івано-Франківськ 

:Симфонія Форте, 2018. 515 с. 

10) організаційна робота у закладах 

освіти на посаді заступника декана 

філософського факультету; 

13) наявність виданих навчально-

методичних посібників  / рекомендацій 

загальною кількістю три найменування: 

1. Федик О. В. Психофізіологія: 

матеріали для самопідготовки до 

семінарських занять длястудентів 
спеціальності «Психологія» / Редагування 

та упорядкування О.В.Федик. Івано-

Франківськ, 2019. 124 c. 

2. Федик О. В. Психологічні 

основисексуальності: матеріали для 

самопідготовки до семінарських занять 

длястудентівспеціальності «Психологія» / 



Редагування та упорядкуванняО.В.Федик. 

Вид. 2-е, переробл. та допов. Івано-

Франківськ: Видавничо-дизайнерський 

відділЦІТ ПНУ, 2019. – 180 с. 

3. Федик О.В. Психологія спорту. 

Навчально-методичнийпосібник/ 

Редагування та упорядкування 

О.В.Федик. Вид. 2-е, переробл. та 

допов.Івано-Франківськ: НАІР, 2019. 160 

с.; 
14) керівництво постійно діючою 

студентською науковою проблемною 

групою«Психорегуляція у спорті». 

16) участь у професійних об’єднаннях за 

спеціальністю 

Член асоціації сексологів та 

сексотерапевтівУкраїни 

17) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п'ятироків 

Стаж роботи 16 років,8 місяців; 

Лепьохін 

Євгеній 

Олександрович 

Доцент 

кафедри 

філології 

Прикарпатський 

університет імені 

Василя 
Стефаника, 2004,  

«Мова та 

література 

(англійська)», 

філолог, викладач 

англійської і 

німецької мов та 

зарубіжної 

літератури 

Кандидат філологічних 

наук, 10.01.05 – порівняльне 

літературознавство, 
«Творчість Валер’яна 

Підмогильного та Альбера 

Камю: типологічні аспекти»; 

доцент кафедри 

гуманітарних дисциплін; 

 

Українська мова 

(за професійним 

спрямуванням) ( 
(2); 

Іноземна мова 

(англійська) (8); 

Кафедра 

англійської 

філології 
Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка, 

27.11.2017 – 

27.12.2017. 

Довідка № 5718-В 

від 29.12.2017 

П.1 (наявність не менше п’яти 

наукових публікацій у періодичних 

виданнях, включених до переліку 
наукових фахових видань України; 

 

Екзистенціалізм як художньо-

естетичне явище // Літературознавчі 

студії : компаративний аспект (пам’яті 

докторів наук, професорів 

В. Г. Матвіїшина та М. В. Теплінського 

присвячується). Збірник статей. Випуск 2. 

Упорядники: І. В. Девдюк, 

А. М. Мартинець. Відп. ред. І. В. Козлик. 

– Івано-Франківськ : Симфонія форте, 
2014. – С. 100–109. 

 

Екзистенціалістська парадигма 

у малій прозі  

Валер’яна Підмогильного та Альбера 

Камю: порівняльний аналіз // 



Кременецькі компаративні студії : 

[науковий часопис / ред. : Чик Д. Ч., 

Пасічник О. В. – Хмельницький : ФОП 

Цюпак А. А., 2015. – Вип. V. – Т. 1. – 304 

с. – С. 114-123. 

 

Культурно-історичний контекст 

і свідомість індивіда: деструктивні форми 

рецепції світу в новелі «Бараки, що за 

містом» Миколи Хвильового // Науковий 
вісник Ужгородського університету. 

Серія: Філологія. – 2016. – Вип. 2. – С. 

166–170. 

 

Лексико-граматичні 

особливості анотацій англійською мовою 

для статей галузі землеустрій та кадастр // 

Гуманітарна освіта в технічних вищих 

навчальних закладах. – 2018. – № 37. – С. 

25–34;  

 

Наратологічні контрасти і 
психоделічні полюси художнього тексту 

Миколи Хвильового і кіно тексту 

Міхаеля Ганеке // Кременецькі 

компаративні студії : [науковий часопис / 

ред.: Д. Чик, О. Пасічник]. – 2018. – Вип. 

VIII. – С. 99–111);  

 

 

П.3 (наявність посібника 

Посібник для самостійної 

роботи з дисципліни спеціалізації 
«Англійська література» (англ. мовою) : 

для студентів освітньо-кваліфікаційного 

рівня бакалавр напряму підготовки 

6.010102 «Початкова освіта і англійська 

мова» денної форми навчання : [текст] / 

Уклад. Євгеній Олександрович Лепьохін. 

– Коломийський інститут ДВНЗ 



«Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника». – 

Коломия, 2015. – 194 с.);  

 

П.9  

(участь у журі конкурсу “Мала 

академія наук України”);  

 

П.10  

(учений секретар ІУПР ВНЗ 
«Університет економіки та права 

«КРОК»);  

 

П.11  

(участь в атестації наукових 

працівників як офіційного опонента; 

Рущак Ольга Романівна 

Типологія роману-проекції в 

українській літературі ХХ століття 

(«1313» Н. Королевої, «Філософський 

камінь» М. Юрсенар)  

http://irbis-
nbuv.gov.ua/ASUA/0063690; 

Нісевич Світлана Іванівна 

Образ художника в дискурсі 

української та англійської літератур кінця 

XIX – початку ХХ століття) 

http://irbis-

nbuv.gov.ua/ASUA/0652650; 

 

П.13 (наявність виданих  

навчально-методичних посібників для 

самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання, лекцій 

Історія зарубіжної літератури 

середини ХІХ ст. та межі ХІХ–ХХ ст.: 

Методичні рекомендації для підготовки 

до практичних занять. – Коломия, 2013. – 

67 с. 

 



Методичні вказівки для 

самостійної роботи з дисципліни 

«Іноземна мова за професійним 

спрямуванням» (Німецька мова) для 

студентів 2 курсу освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший 

спеціаліст напряму підготовки 

5.14010301 «Туристичне 

обслуговування». – Коломия : ІУПР, 

2013. – 37 с. 
 

Методичні вказівки для 

практичної і самостійної роботи з 

дисципліни «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням» (Німецька 

мова) : для студентів освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 

підготовки 6.080101 «Геодезія, 

картографія та землеустрій» денної 

форми навчання. – Коломия : Інститут 

управління природними ресурсами ВНЗ 

«Університет економіки та права 
«КРОК», 2013. – 55 с. 

 
Довідник з граматики німецької 

мови для студентів усіх спеціальностей 

ІУПР. – Коломия : Інститут управління 

природними ресурсами ВНЗ 

«Університет економіки та права 
«КРОК», 2014. – 114 с.);   

 

П.17 (досвід практичної роботи 

за спеціальністю не менше п’яти років) 

 

Слипанюк 

Ольга 

Василівна 

Доцент 

кафедри 

соціально-

економічних 

та 

природничих 

Чернівецький 

державний 

університет імені 

Юрія  

Федьковича, 1998, 

«Біологія», біолог, 

Диплом кандидат  

біологічних, диплом  

ДК № 035837 від 4.07.2006 р., 

рішенням президії Вищої 

атестаційної комісії України 

(протокол № 17 – 07 /7, зі 

Фізіологія ЦНС 

та вищої 

нервової 

діяльності (6); 

Анатомія та 

еволюція 

Стажування: 

з 22.09.2016 р. по 

24.10. 2016 р. на 

кафедрі біологічної 

та медичної хімії 

 ДВНЗ «Івано-

До П 2 

1. Слипанюк О.В., Огородник Н.З., 

Віщур О.І., Томчук В.А.  Вміст ТБК-

активних продуктів і активність 

глутатіонової ланки антиоксидантної 

системи в організмі поросят після 



дисциплін викладач біології і 

хімії 
спеціаліста РН 

№10495240 від 19 

червня 1998 р. 

спеціальності біохімія 

(03.00.04) 

 

Вчене звання – доцент, 

атестат 12 ДЦ №037222, 

дата видачі – 17 січня 2014 

р., Атестаційна колегія, 

протокол № 1/02 - Д 

 

нервової 

системи(4); 

Франківський 

медичний 

університет»(довідк

а № 07.7398 від 

02.11.2016 р.) 

відлучення від свиноматок та за дії 

препарату «Інтерфлок» /Науковий вісник 

НУБіП.- Київ, 2015 – С. 46-51.  

2. Слипанюк О.В., Віщур О.І., Мудрак 

Д.І., Брода Н.А. Вплив вітамінно-

мінерального комплексу «Оліговіт» на 

показники фагоцитозу нейрофілів крові  у 

тільних корів – первісток та їх телят 

Вісник ЛНУВМБТ. – Львів, 2015. – Т.17, 

№3(63) – С.3-8 

3. Слипанюк О.В., Смолянінов К.Б., 

Віщур О.І., Фурманевич М.Б.  Вплив 

згодовування добавок мікроелементів до 

раціону самиць коропа у 

переднеростовий період на активність 

антиоксидантної системи у їх організмі 

Біологія тварин. – Львів, 2015. – Т.17, №3 

– С.56-58. 

До П. 3 

1. Слипанюк О.В. Фізіологія нервової 

системи та вища нервова діяльність. Курс 

лекцій // Навчально-методичний 
посібник.  Івано-Франківськ: НАІР,  2017 

– 86 с. 

2. Слипанюк О.В.  Вікова фізіологія. 

Курс лекцій. Івано-Франківськ: 

НАІР.2018.- 178 с. 

3. Слипанюк О.В., Плекан Ю. В, Кондур 

О. С. Західна Україна:історико-

культурний та етнолінгвістичний аспекти 

(друга половина (друга половина ХІХ – 

ХХІ ст.): Колективна монографія Івано-

Франківськ: НАІР, 2015.338 с. 
4. Плекан Ю. В, Кондур О. С., Слипанюк 

О.В.  Західна Україна: історико-

культурний та етнолінгвістичний аспекти 

(друга половина (друга половина ХІХ – 

ХХІ ст.): Колективна монографія. 2-ге 

видання, доповнене Івано-Франківськ: 

НАІР, 2016. 



До П. 9 

     Участь у журі предметних олімпіад  і 

конкуру « Мала академія наук України» 

 

До П. 10 

Заступник директора з навчально-

виховної роботи 

До П. 13 

1. Слипанюк О.В. Основи екології та 

гігієна фізичного виховання. Курс лекцій. 
Методичні рекомендації для самостійної 

роботи. Івано-Франківськ: НАІР, 2018. - 

140с. 

2. Слипанюк О.В. Методика викладання 

природознавства. Методичні вказівки до 

написання курсових робіт. Івано-

Франківськ:  НАІР.  2015. – 34 с. 

3. Слипанюк О.В. Начальна ботаніко-

зоологічна практика. // Навчально-

методичний посібник. Івано-Франківськ:  

НАІР, 2018. – 66 с. 

До П. 15 
1. Слипанюк О.В.Використання оптичної 

та електронної мікроскопії у 

гістологічних дослідженнях 

/О.В.Слипанюк, С.Б. Геращенко, О.Ю. 

Микитюк //  Матеріали міжнародної 

наково-практичної конференції 

«Розвиток природничих наук як основа 

новітніх досягнень у медицині» 27 

листопада 2019 р.,м.Чернівці.  

2. Слипанюк О.В., Микитюк О.Ю.  

Застосування хемілюмісцентного аналізу 
у медицині і біології  

MaterialyXIImezinarodnivedescko-

praktickaconference 

“Efektivninastrojemodernichved – 2016”. - 

Dil 14.: Praha. PublishingHouse 

“EducationandScience” s.r.o , 2016. - C. 23-

30 (0,43др.арк) 



3. Слипанюк О.В. Вплив інсуліну і хрому 

(ІІІ) на антиоксидантний статус та деякі 

показники перекисного окиснення ліпідів 

і мінерального обміну в крові тільних 

корів Вісник Білоцерківського 

державного аграрного університету – 

Біла Церква, 2015. – Вип. 25.- Ч.3.– 

С.145-150. 

4. Слипанюк О.В., Огородник Н.З., Віщур 

О.І., Томчук В.А. Вміст ТБК-активних 
продуктів і активність глутатіонової 

ланки антионсидантної системи в органах 

поросят за дії препарату «Інтерфлок» 

Матеріали міжнародної наук.-практ. 

конф. «Інновації у ветеринарну освіту та 

науку ХХІ століття» (30 вересне-2жовтня 

2015 року) м.Київ. 

5. Слипанюк О.В. Особливості фізіолого-

біохімічної оцінки впливу важких металів 

на організм  в системі тварина – 

продукція харчування Матеріали XI 

звітної наукової конференції викладачів 
Коломийського інституту - НАІР, 2015. – 

С. 91-95. 

6. Слипанюк О.В. Внесок Андрея 

Шептицького у розвиток екологічної 

діяльності у Галичині Матеріали 

Всеукраїської конференції з 

міжнародною участю (м. Коломия,  20 

травня 2015 р.) – Івано-Франківськ: НАІР, 

2015. – С. 119 – 203. 

До П. 17 

Стаж роботи в Коломийському 
навчально-науковому інституті 12 років 

Шкраб’юк 

Вероніка 

Степанівна 

Доцент 

кафедри 

загальної та 

клінічної 

психології 

ДВНЗ 

Прикарпатський 

університет імені 

Василя 

Стефаника,  

 

Диплом бакалавра 

Кандидат психологічних 

наук, диплом  ДК № 068100 

від 31 травня 2011  року,   

рішення президії Вищої 

атестаційної комісії України 

(протокол № 58-06/5), зі 

 

 

Основи 

психологічної 

реабілітації (10); 

Психологія 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 
І. Франка, кафедра 

До П.3: 

Перелік монографій: 

Технології профілактики суїцидальної 

поведінки дітей та підлітків : монографія 

/ Шкраб’юк В.С., Хрущ О.В. / 

Впровадження інноваційної освітньої 



«Прикарпатсь

кий 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

ВА 

№30180390 

від 1липня 2006 р. 

за спеціальністю 

«Психологія», 

кваліфікація-  

бакалавр 

психології. 

 

Диплом магістра  
ВА 

№ 32538389 

від 2 липня 2007 р. 

за спеціальністю 

«Психологія», 

кваліфікація-  

психолог, 

викладач. 

 

 

спеціальності 19.00.05-

соціальна психологія, 

психологія соціальної 

роботи, тема «Соціально-

психологічні особливості 

аутоагресії в осіб, 

засуджених до позбавлення 

волі» 

 

 
 

суїцидальної 

поведінки (6); 

психології, 

програма і звіт про 

проходження 

наукового 

стажування, 

«Індивідуально-

психологічні 

чинники 

деструктивної 

поведінки 

особистості» 

16.03-21.04.2016 р. 

Довідка про 

стажування 

 

парадигми в гірських школах 

Українських Карпат/ За наук. ред. д.п.н. 

Оліяр М. П.; ДВНЗ «ПНУ ім. В. 

Стефаника». Івано-Франківськ : Супрун 

В. П., 2019. Розділ 4. С. 389-396 

 

До П.10: 

Організаційна робота на посаді директора 

навчально-наукового-центру "Психологія 

здоров'я та психологічна реабілітація" 
кафедри загальної та клінічної психології 

філософського факультету) 

 

До П.11: 

участь в атестації наукових працівників 

як офіційного опонента (Сахно Світлана 

Віталіївна «Особливості рефлексії жінок, 

засуджених до позбавлення волі», “06” 

липня 2017 р. в Інституті психології імені 

Г. С. Костюка НАПН України) 

 

До п.14) 
Керівництво постійно діючим 

студентським науковим гуртком "Арт-

терапевтична майтерня" 

 

До п.18) 

наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не 

менше двох років (наукове 

консультування комунального 

некомерційного підприємства 

«Центральна міська клінічна лікарня 
Івано-Франківської міської ради»), 

Державної установи «Івано-Франківська 

установа виконання покарань №12». 

До П. 17 

Стаж роботи 9 років 

 

Іванцев Доцент Івано- Кандидат психологічних Клінічна Наукове До П.3: 



Наталія 

Ігорівна 

кафедри 

загальної та 

клінічної 

психології 

ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 
Стефаника», 

філософський 

факультет,  

Франківський 

Прикарпатський 

університет ім. 

Василя 

Стефаника, 

диплом 

спеціаліста з 

відзнакою ЛС 

№000996 від 22 

червня 1992 №779 

за спеціальністю 

«Педагогіка і 

методика 

початкового 

навчання», 

кваліфікація – 

учитель 

початкових класів; 

Івано-

Франківський 

Прикарпатський 

університет ім. 

Василя 

Стефаника, 

диплом про 

перепідготовку 

ДСК ВР № 008602 

від 4 червня 

1998р. № 0035 за 

спеціальністю 

«Психологія. 

Практична 

психологія в 

галузі освіти», 

кваліфікація – 

наук, диплом ДК № 011514 

від 4 липня 2001 р., 

рішенням президії Вищої 

атестаційної комісії України 

(протокол № 18 – 06 /ч, зі 

спеціальності педагогічна та 

вікова психологія 

(19.00.2007) 

Вчене звання – доцент, 

атестат 12 ДЦ № 016518, 
дата видачі - 19 квітня 2007 

р., Атестаційна колегія, 

протокол № 2/01 - Д 

 

психологія (6) 

Перинатальна 

психологія та 

психологія 

материнства (10) 

 Психологія 

аномального 

розвитку (4); 

Психодіагностик

а (14) ; 
 Психологія 

загального 

здоров'я та 

психологічного 

благополуччя(6), 

Екологічна 

психологія(4), 

Психологія 

масової 

свідомості(10), 

Диференціальна 

психологія(18), 
Історія 

психології (12); 

стажування у 

Дрогобицькому 

державному 

педагогічному 

університеті імені 

Івана Франка, 

кафедра 

психології (16.03. 

до 21.04.2016 р.). 

Довідка про 
стажування; 

Перелік монографій: 

Іванцев Л.І., Іванцев Н. І. 

Психотехнологія формування в учнів 

здатності до саморефлексії власного 

майбутнього // Упровадження 

інноваційної освітньої парадигми в 

гірських школах Українських Карпат: 

монографія. Івано-Франківськ: Супрун В. 

П., 2019. С.317-337 

До П. 13 

1) Іванцев Л.І., Іванцев Н.І. Навчально-

методичний посібник до 

консультативних лекційних занять з 

дисципліни «Психологія» для студентів 

заочної форми навчання ІПОДН / 

Л.І.Іванцев, Н.І.Іванцев.- Івано-

Франківськ: Симфонія форте, 2017. – 100 

с. 

 2) Іванцев Л.І., Іванцев Н.І. Загальна 

психологія: методичні рекомендації до 

курсу для студентів факультету 

математики та інформатики 

(спеціальності «Математика») / 

Л.І.Іванцев, Н.І.Іванцев.- Івано-

Франківськ: Місто НВ, 2018. – 88с. 

   3) Іванцев Л.І., Іванцев Н.І. Курсова 

робота з психології: методичні вказівки/ 

Л.І.Іванцев, Н.І.Іванцев.- Івано-

Франківськ: Місто НВ , 2018. – 64 с. 

4) Іванцев Л.І., Іванцев Н.І. Практикум 

із загальної психології: навчально-

методичні рекомендації до практичних 

занять для студентів II курсу 
спеціальності 053 «Психологія». Івано-



практичний 

психолог; 

Івано-

Франківський 

Прикарпатський 

національний 

університет ім. 

Василя 

Стефаника, 

диплом 

спеціаліста ВА № 

21255874 від 12 

червня 2002 р. за 

спеціальністю 

«Психологія», 

кваліфікація – 

психолог, 

викладач. 

 

 

Франківськ: 2019. Ч.1. 154с. 

5) Іванцев Л.І., Іванцев Н.І. Практикум 

із загальної психології: навчально-

методичні рекомендації до практичних 

занять для студентів II курсу 

спеціальності 053 «Психологія». Івано-

Франківськ: 2019. Ч.2. 123с. 

До П.14 

Керівництво проблемною групою « 

Ціннісний зміст психологічного 

благополуччя особистості: 

психотехнології формування» 

ДО П 15 

1)Іванцев Л. І., Іванцев Н. І. До 

проблеми збереження психологічного 

здоров’я особистості в кризових 

ситуаціях / Український психолого-

педагогічний  науковий збірник: 

науковий журнал. №14 (14) липень. 

Львів: ГО «Львівська педагогічна 

спільнота», 2018. – С.40-48 

2) Іванцев Н. І. Професійно-особистісне 

становлення фахівця в умовах 

післядипломної освіти // Вплив досягнень 

психологічних і педагогічних наук на 

розвиток сучасного суспільства: Збірник 

тез наукових робіт учасників 

міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Харків, Україна, 9-10 

березня 2018р.). Харків: 

Східноукраїнська організація «Центр 

педагогічних досліджень», 2018. – С.15-

20 



3) Іванцев Н.І.Ціннісні орієнтації як 

внутрішні фактори впливу на 

психологічне благополуччя 

особистості//«Психологія та педагогіка 

сучасності: проблеми та стан розвитку науки і 

практики в Україні» [Текст]:  Збірник тез 

наукових робіт учасників міжнародної 

науково-практичної конференції (23-24 

серпня  2019 р., м. Львів). Львів: ГО 

«Південна фундація педагогіки», 2019.  

С.49 

4) Іванцев Н.І., Потоцька О. Вплив 

ціннісних орієнтацій на формування 

уявлень про психологічне благополуччя у 
студентської молоді// Вісник 

Прикарпатського університету. 

Філософські і психологічні науки. Серія 

«Психологія». 2019. Вип. 22. С.5-11. 

5) Іванцев Л.І., Іванцев Н.І. Теоретико-

методологічні підходи до дослідження 

особистості у контексті життєтворчості і 

самореалізації // Методологічні, 

теоретичні та практичні проблеми 

психологічної науки. Збірник статей 

учасників Першої Міжнародної наукової 

інтернет-конференції (Дрогобицький 

державний педагогічний університет 

імені Івана Франка, 17 квітня 2019р.). 

Дрогобич: «Швидкодрук», 2019. С.102  

До П 16 

Асоціація практикуючих психологів 

Івано-Франківської області 

До П 17: 

Молодіжний громадський центр 



«Еталон» (договір про співпрацю № 

27с/16 від 25.03.2016р. м. Івано-

Франківськ 

Іванцев  

Людмила 

 Ігорівна 

Доцент 

кафедри 

загальної та 

клінічної 

психології 
ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника», 

філософський 

факультет; 

Івано-

Франківський 

Прикарпатськи

й університет 

ім..Василя 

Стефаника 
Диплом Викладач  

дошкільної  

педагогіки та 

психології. 

Вихователь. 
ЛБ ВЕ  

№000092 1991р-

1995 р. 
Практичний 

психолог 

ДСК № 017013 

1994р.- 

1996 р. 

Психолог, 
викладач. 

ВА 
№ 21255875 

2001р.- 

2002 р. 

 

Кандидат психологічних 

наук зі спеціальності 

педагогічна та вікова 

психологія ( 19.00.07) УДК 

153.24: 37.015.324; 
 

ДК № 022866 рішення 

призидії Вищої атестаційної 

комісії України від  10 

березня 2004 року  ( 

протокол № 12-11/3); 

 

Вчене звання -  доцент, 

атестат 12 ДЦ №019926  від 

30 жовтня 2008р. 

Атестаційна колегія, 

протокол № 5/02 –Д; 
 

Організаційна 

психологія (6), 

Психологія 

конфлікту(6), 

Психологія 
управління (10), 

Проблема 

мотивації 

поведінки та 

діяльності 

людини (6); 
 

Дрогобицький 
державний 

педагогічний 

університет 

імені І. Франка, 
кафедра 

психології, 

програма і звіт 
про 

проходження 

наукового 
стажування, « 

Проблема 

розвитку у 

молоді здатності 
до самостійності 

і відповідальної 

побудови 
власного 

життєвого 

шляху» 16.10-
23.11 2018р. 
 

До П.3: 

Перелік монографій: 

Іванцев Л.І., Іванцев Н. І. 

Психотехнологія формування в учнів 

здатності до саморефлексії власного 

майбутнього // Упровадження 

інноваційної освітньої парадигми в 

гірських школах Українських Карпат: 

монографія. Івано-Франківськ: Супрун В. 

П., 2019. С.317-337 

До П. 13 

1) Іванцев Л.І., Іванцев Н.І. Навчально-

методичний посібник до 

консультативних лекційних занять з 

дисципліни «Психологія» для студентів 

заочної форми навчання ІПОДН / 

Л.І.Іванцев, Н.І.Іванцев.- Івано-

Франківськ: Симфонія форте, 2017. – 100 

с. 

 2) Іванцев Л.І., Іванцев Н.І. Загальна 

психологія: методичні рекомендації до 

курсу для студентів факультету 

математики та інформатики 

(спеціальності «Математика») / 

Л.І.Іванцев, Н.І.Іванцев.- Івано-

Франківськ: Місто НВ, 2018. – 88с. 

   3) Іванцев Л.І., Іванцев Н.І. Курсова 

робота з психології: методичні вказівки/ 

Л.І.Іванцев, Н.І.Іванцев.- Івано-

Франківськ: Місто НВ , 2018. – 64 с. 



4) Іванцев Л.І., Іванцев Н.І. Практикум 

із загальної психології: навчально-

методичні рекомендації до практичних 

занять для студентів II курсу 

спеціальності 053 «Психологія». Івано-

Франківськ: 2019. Ч.1. 154с. 

5) Іванцев Л.І., Іванцев Н.І. Практикум 

із загальної психології: навчально-

методичні рекомендації до практичних 

занять для студентів II курсу 

спеціальності 053 «Психологія». Івано-

Франківськ: 2019. Ч.2. 123с. 

До П.14 

Керівництво проблемною групою « 

Ціннісний зміст психологічного 

благополуччя особистості: 

психотехнології формування» 

ДО П 15 

1. Іванцев Л.І. Особливість 
комплексного підходу до дослідження 
процесів життєтворення в контексті 
проблеми виховання особистості 
//Збірник тез наукових робіт учасників 
міжнародної науково-практичної 
конференції  «Психологія та педагогіка: 
сучасні методики та інновації, досвід 
практичного застосування  » ( м. Львів, 
27-28 жовтня 2017 року) – Львів ГО 
«Львівська педагогічна спільнота», 
2017. – С. 35-38 
2. Іванцев Л.І. Смислові структури як 
особистісні чинники самоздійснення 
особистості //Збірник тез міжнародної 
науково-практичної конференції  
«Вплив досягнень психологічних і 
педагогічних наук на розвиток 
сучасного суспільства » ( м. Харків. 
Україна, 9-10 березня 2018 року) – 



Харків: Східноукраїнська організація « 
Центр педагогічних досліджень», 2018. 
– С. 69-73 
3. Іванцев Л. І. До проблеми 
дослідження психологічних механізмів 
розгортання особистості у процесі 
здобуття вищої освіти // Психологія та 
педагогіка: необхідність впливу науки 
на розвиток практики в Україні [Текст]: 
Збірник тез наукових робіт учасників 
міжнародної науково-практичної 
конференції (Україна, м. Львів, 23-24 
лютого 2018р.). Львів: ГО «Львівська 
педагогічна спільнота», 2018. С.15-18 
4. Іванцев Л.І. Вплив рівня 
особистісної тривожності на адаптивні 
можливості студентської молоді в 
системі міжособистісних 
відносин//«Психологія та педагогіка 
сучасності: проблеми та стан розвитку 
науки і практики в Україні» [Текст]:  
Збірник тез наукових робіт учасників 
міжнародної науково-практичної 
конференції (23-24 серпня  2019 р., м. 
Львів). Львів: ГО «Південна фундація 
педагогіки», 2019.  С.38 -41. 
5. Іванцев Н.І., Іванцев Л.І  Теоретико-
методо-логічні підходи до дослідження 
осо-бистості у контексті життєтворчості 
і самореалізації //   Методологічні, 
теоретичні та практичні проблеми 
психологічної науки. Збірник статей 
учасників Першої Міжнародної 
наукової інтернет-конференції 
(Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені Івана Франка, 17 
квітня 2019р.). Дрогобич: 
«Швидкодрук», 2019. С.102 

  

До П 16 

Асоціація практикуючих психологів 



Івано-Франківської області 

До П 17: 

Молодіжний громадський 

центр «Еталон» (договір про співпрацю 

№ 27с/16 від 25.03.2016р. м. Івано-

Франківськ 

Микитюк 

Галина  

Юріївна 

Доцент 

кафедри 

педагогіки і 

психології 

Коломийськог

о навчально-

наукового  

інституту 
 

Київський 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

Горького, 1985 р., 

«Педагогіка і 

психологія», 

викладач-
дослідник з 

педагогіки та 

психології 

Кандидат психологічних 

наук, 19.00.07 – педагогіка і 

вікова психологія,  

«Взаємини викладачів і 

студентів як чинник 

становлення майбутнього 

вчителя», доцент кафедри 

педагогіки і психології 
 

Загальна 

психологія (30); 

Вікова 

психологія (12); 

Соціальна 

психологія (20); 

Педагогічна 

психологія (8); 
Психологія праці 

(8); 

Психологія 

сім'ї(8); 

Етнопсихологія 

(6); 

Практикум із 

загальної 

психології (10); 

Психологія 

творчості (6); 

Вінницький 

державний 

педагогічний 

університет 

ім. Михайла 

Коцюбинського, 

сертифікат, « 

Особливості 
підтримки 

студентів-

психологів у 

період адаптації 

до освітнього 

простору», 

05.05.2016 р. 

 

До П. 3 

1. Микитюк Г. Ю. Особливості 

гуцульського компоненту у структурі 

загальної обдарованості особистості 

української системи розвитку 

здібностей:Західна Україна: історико-
культурний та етнолінгвістичний аспект 

(друга половина ХІХ-ХХІ ст.): 

Колективна монографія . 2-е видання, 

доповнене/ за редакцією Плекана Ю. В., 

Кондур О. С.,Слипанюк О. В. Івано-

Франківськ: НАІР, 2016. С. 211-226. 

ДО П. 13 

1.Лекційний курс з дисципліни 

Психологія загальна. Конспект лекцій. 

(елементи дистанційного навчання). 

2. Лекційний курс з дисципліни 
Психологія педагогічна. Конспект лекцій. 

(елементи дистанційного навчання). 

3. Соціальна психологія. Конспект 

лекцій. (елементи дистанційного 

навчання). 

До П. 15 

1. МикитюкГ.Ю. Інноваційні технології 

як чинник професійного становлення 

практичного психолога.Психологія: 

сучасні методики та інновації у досвіді 

діяльності практичного застосування: 

матеріали Всеукраїнської науково-
практичної конференції. Умань, 2016. – 

С.56–62. 

2. МикитюкГ.Ю. Психологічні 



особливості підготовки майбутніх 

вчителів початкової школи в умовах 

автономності ВНЗ України. 

Міжнародний симпозіум. Зміст та 

технології реалізації підготовки фахівців 

з початкової освіти в сучасних умовах,  

Київ,  2016.  С.204–211.3.  

3. Микитюк Г.Ю. Взаємини викладача і 

студента як чинник формування 

професійної ідентичності майбутнього 
вчителя. Педагогіка і психологія: 

актуальні проблеми досліджень на 

сучасному етапі: Матеріали 

міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Київ, Україна, 1-2 квітня 

2016 року). Київ: ГО «Київська наукова 

організація педагогіки та психології», 

2016. С. 109-112. 

4. Микитюк Г.Ю. Підтримка студентів –

психологів у період адаптації до 

освітнього простору.Збірник наукових 

робіт учасників міжнародної науково-
практичної конференції Ключові питання 

наукових досліджень у сфері педагогіки 

та психології у XXI ст. Львів,  2017. – 

С.27-34. 

5. Микитюк Г. Психологічні засади 

формування взаємин під час навчання. 

Матеріали XIV звітної наукової 

конференції викладачів Коломийського 

інституту. Івано-Франківськ. НАІР, 

2018. С.9-16 

До П 17 
Стаж роботи в Коломийському 

навчально-науковому інституті 14 років 

 

Марчук 

Микола 

Васильович 

Завідувач 

кафедри 

соціально-

економічних 

Прикарпатськи

й університет 

імені Василя 

Кандидат історичних 

наук , диплом ДК № 

020222 від 8 жовтня 2003 
р., рішенням президії 

Історія України 

(6); 

Історія 

української 

Стажування на 

кафедрігуманітар

но-правових 
дисциплін 

До П.3: 

1. Марчук М. В. Ідея Української 

державності і січовий рух у Галичині. –

Західна Україна: історико-культурний та 



та 

природничих 

дисциплін 

Коломийсько

го навчально-

наукового 

інституту 

Стефаника, 

диплом 

спеціаліста ЛТ 

№003355 від 25 

червня 1996 р. 

за сеціальністю 

«Історія», 

кваліфікація-  

вчитель історії. 
 

Вищої атестаційної 

комісії України (протокол 

№ 4-11/8, зі спеціальності 
історія України 

(07.00.01); 

доцент кафедри 
соціально-економічних та 

природничих дисциплін- 

атестат 12 ДЦ № 041327, 
дата видачі – 26 лютого 

2015 р., Атестаційна 

колегія, протокол № 1/02 

- Д 

 
 

культури (6); 

Політологія (6); 
Інституту 

управління 

природними 
ресурсами 

Вищого 

навчального 
закладу  

«Університет 

економіки та 
права «КРОК» 

з 28 березня 

2018  року по 25  

травня 2018  
року; 

 

 

етнолінгвістичний аспекти (друга 

половина ХІХ- ХХІ ст.): Кол. монографія 

/ За ред. Плекана Ю.В., Кондур О.С., 

Слипанюк О.В. – Івано-Франківськ: 

НАІР, 2015. – 328 с.. 
До П.10: 

1. Організаційна робота на посаді 

вченого секретаря закладу освіти, 
відповідального секретаря приймальної 

комісії; 

ДО П. 13 

1. Лекційний курс з дисципліни Історія 

України. Конспект лекцій. (елементи 

дистанційного навчання). 

2. Лекційний курс з дисципліни 

Політологія.  Конспект лекцій. (елементи 

дистанційного навчання). 

3. Соціальна психологія. Конспект 

лекцій. (елементи дистанційного 

навчання). 

До П.15: 

1.Марчук М. В. Ідея Української 

державності і січовий рух у Галичині. –  

Західна Україна: історико-культурний та 

етнолінгвістичний аспекти (друга 

половина ХІХ- ХХІ ст.): Кол. монографія 

/ За ред. Плекана Ю.В., Кондур О.С., 

Слипанюк О.В. Івано-Франківськ: НАІР, 

2015. – 328 с. 

2. Марчук М. В. Український історико-

політичний месіанізм у поглядах Миколи 
Костомарова. / Матеріали  звітної 

наукової конференції викладачів 

Коломийського інституту / за ред. М. 

Ковальчука.  Івано-Франківськ: НАІР, 

2017.  108 с. 

3. Марчук М.В. Політика ЗУНР в галузі 

освіти. // Матеріали ХV звітної наукової 

конференції викладачів Коломийського 

навчально-наукового інституту: зб. 



Наукових праць / укл. Поясик О.І., Івано-

Франківськ: НАІР, 2019. – С. 13-19. 

До П.17: 

Стаж роботи в Коломийському 

навчально-науковому інституті 18 років  

Сметаняк 

Владислав 

Ігорович 

Доцент 

кафедри 

соціальної 

психології та 

психології 

розвитку 

Прикарпатський 

університет імені 

Василя 

Стефаника, 1999 

р., спеціальність 

«Психологія», 
кваліфікація: 

психолог, 

викладач 

 

Кандидат психологічних 

наук, 19.00.07 – педагогіка та 

вікова психологія(диплом ДК 

№ 020321). Тема 

кандидатської дисертації – 
«Психологічні особливості 

ціннісного самовизначення 

старшокласників», доцент 

кафедри педагогічної та 

вікової психології 

Юридична 

психологія 

(6); 

Кримінальна 

психологія (8); 

 

Тернопільський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Володимира 
Гнатюка. Довідка 

про стажування 

№6-33 від 5.06.18.. 

Термін 

стажування – 16 

квітня – 28 травня 

2018 р. Тема 

стажування: 

«Психологія 

вищої школи». 

29.05.2018 р. 

 
ДО П 3: 

наявність монографії: 

Сметаняк В.І. Чоловіча гендерна роль як 
фактор сімейного насилля // Аксіологія 

людської деструктивності: від анатомії 

допрофілактики: монографія / за заг. ред. 

З.С. Карпенко; М-во освіти і науки 

України, ДВНЗ «Прикарп. нац. ун-т ім. 

В.Стефаника». Івано-Франківськ: Супрун 

В.П., 2016. Розд. 4.С. 112-119.. 

 

11) участь в атестації наукових кадрів як 

офіційний опонент:Шмілик Наталія 

Андріївна. Психологічні особливості 
становлення суб’єктивної готовності до 

материнствавагітних жінок. дис. ... канд. 

психол. наук: 19.00.07 / ДВНЗ 

«Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника». Івано-Франківськ 2017р. 

 

 

13)наявність навчально-методичних 

матеріалів у системі дистанційного 

навчання тощо: 

1.Самостійна робота студентів-
психологів: зміст, форми, організація / за 

редакцією В. І. Сметаняка. Івано- 

Франківськ, Вид-во Сімик. 2017. 172 с. 

Навчально-методичні матеріали таких 

дисциплін у системі 

дистанційного навчання  

2. «Психологія вищої школи» 

3. «Педагогічна психологія» 



4. «Психологія» 

доступ:http://www.dlearn.pu.if.ua/index.ph

p?mod=course&amp;action=ReviewAllCour

seInCategory&amp;id_cat=119 

14)робота у складі організаційного 

комітету Восьмого всеукраїнського 

наукового семінару «Методологічні 

проблеми психології особистості» Івано-

Франківськ, 27- 28.09.2019р. 

16)Член НТШ 
17) досвід практичної роботи за 

спеціальністю 16,8 років,  

18 наукове консультування установ,  

організацій. 

Никируй 

Ростислав  

Іванович 

Доцент 

кафедри 

соціально-

економічних 

та 

природничих 

дисциплін 

Коломийсько

го навчально-
наукового 

інституту 

Коломийський 

політехнічний 

коледж 

Національного 

університету 

«Львівська 

політехніка» 

Чернівецький 

державний університет 

імені Ю.Федьковича, 

1998 р.,  

«Мікроелектроніка і 

напівпровідникові 

прилади», інженер-фізик 

Логіка (6); 

Сучасні 

інформаційні 

технології (за 

професійним 

спрямуванням 

(6); 

Теорія 

ймовірностей та 
математична 

статистика (6); 

Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя 

Стефаника, 

атестат доцента, 

тема – «Структура 

та фізичні 

властивості плівок 
халькогенідів 

свинцю 

отриманих із 

газодинамічного 

потоку пари», дата 

видачі  

22.12.2014 р. 

До П. 3 

1. Система автоматизованого 

проектування КОМПАС–3D: Навчальний 

посібник / В.В. Прокопів, Р.І.Никируй, – 

Івано-Франківськ: Видавництво ДВНЗ 

«Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника», 

2015. – 92 с. 

2. Никируй Р.І. Електронні таблиці в 
OpenOffice.org / Навчальний посібник / 

Івано-Франківськ: Видавництво «Плай» 

ЦІТ Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника, 

2013. 175 с. 

До П. 12 

Авторські свідоцтва і патенти 

1. Фреїк Д.М. Наноструктури на 

основі сполук IV–VI для 

термоелектричних перетворювачів 

енергії (Огляд)/ Д.М. Фреїк, І.К. 
Юрчишин, В.М. Чобанюк, Р.І. Никируй, 

Ю.В. Лисюк // Сенсорна і мікросистемна 

техніка – 2011 – Т.2(8), №1 – С.3–12.  

2. Harbachova A.N. 

Surfacemicrostructureandopticalpropertiesof

PbTefilmsonsemiconductoranddielectricsubs



trates / A.N. Harbachova, G.E. 

Malashkcvich, D.M. Freik, R.I. Nykyruy, 

G.P. Shevchenko // 

ChemistryMetalsandAlloys – 2010, №4. – 

Р.45–51.  

3. Никируй Р.І. Параметри 

газодинамічного потоку пари ZnS, CdS, 

PbS / Р.І. Никируй, В.І. Потяк, О.Л. 

Соколов // Фізика і хімія твердого тіла – 

2013 – Т.14, №2– С. 404-409. 
4. Фреїк Д.М. Особливості 

формування топології та оптичні 

властивості наноструктур IV-VI (Огляд). / 

Д.М. Фреїк, Р.І. Никируй, Г.Є. 

Малашкевич // Фізика і хімія твердого 

тіла. – 2010 – Т.11, 3 – С.539–551.  

5. Никируй Р.І. Технологія 

наноструктурZnS: осадженя із 

газодинамічного потоку пари / Р.І. 

Никируй // Фізика і хімія твердого тіла. – 

2013 – Т.14, №3 – С.904–911. 

До П. 15 
1. Никируй Р.,Лоп’янкоМ.,    Гайдай С. 

Оптимізація процесу вирощування тонко 

плівкових структур ZnS Методом 

газодинамічного потоку пари. Матеріали 

VIII Міжнародної наукової конференції 

«Релаксаційні, нелінійні й акустооптичні 

процеси та матеріали »Луцьк-Світязь, 

Україна, 2016. С. 124-129.  
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