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психол. наук, Одеський державний педагогічний інститут імені К. Д.
Ушинського. Одеса, 1993.
Психологічні чинники розвитку життєтворчої активності особистості в
дорослому віці: дис…..докт. психол. наук. Національний педагогічний
університет імені М.П. Драгоманова. Київ, 2005.
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Напрям наукової школи
У межах діяльності наукової школи виконано розробку двох наукових
проектів із держбюджетним фінансуванням:
1. Розвиток життєтворчої активності особистості (номер держ. реєстр.
0109U000499). Термін виконання 2009 – 2010 рр.
2. Розвиток життєвої компетентності особистості (номер держ. реєстр.
0111U001029). Термін виконання 2011-2012 рр.
Проблеми наукового пошуку зосереджені у галузі психології розвитку.
Увага зосереджується на періодах юності та зрілості. У період дорослості
формується індивідуальний образ світу та власної життєвої траєкторії,
виробляються життєві стратегії, відбувається засвоєння і консолідація соціальних
і професійних ролей, досягнення громадянської і соціальної відповідальності. При
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цьому процес розвитку зрілої особистості залежить від свідомого виявлення
соціальної активності і продуктивно-творчої діяльності, тобто її життєтворчої
активності. Процеси життєтворчості розглядаються у науковій школі як вияв
адаптованості,
цілісності,
духовної
творчої
особистості,
розвиненої
індивідуальності. Обраний підхід спрямований на дослідження процесів та
особливостей становлення особистості в напрямку набуття статусу суб’єкта
власної життєтворчості.
Захищені дисертаційні дослідження у руслі проблематики наукової
школи
1. Петренко Ганна Костянтинівна. Розвиток координаційних здібностей учнів
5-6 класів у процесі навчання: Дис... канд. наук з фіз. виховання та спорту:
24.00.02 / Миколаївський держ. педагогічний ун-т. — Миколаїв, 2002.
2. Савчук Людмила Олександрівна. Формування комунікативних умінь у дітей
шестирічного віку із затримкою психічного розвитку: дис... канд. пед. наук:
13.00.03 / Людмила Олександрівна Савчук; Інститут спеціальної педагогіки
АПН України. — К., 2006.
3. Бабак Костянтин Валерійович. Психологічний супровід професійного
розвитку студентів педагогічного коледжу: дис. ... канд. психол. наук :
19.00.07 / Бабак Костянтин Валерійович; Нац. пед. ун-т ім. М. П.
Драгоманова. - К., 2011.
4. Демчук Олена Олександрівна. Психологічні чинники формування життєвої
компетентності майбутніх практичних психологів: дис. ... канд. психол.
наук : 19.00.07 / Демчук Олена Олександрівна; Нац. пед. ун-т ім. М. П.
Драгоманова. - К., 2013.
5. Козачук О.А. Психологічні чинники гомогендерної сексуальної орієнтації в
юнацькому віці. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова
психологія.
–
Національний
педагогічний
університет
імені
М.П.Драгоманова, Київ, 2014.
6. Шестопал І. А. Психологічні особливості професійної самореалізації жінок
зрілого віку. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова
психологія. – Національний університет «Острозька академія», Острог,
2017.
7. Широких А. О. Психологічні чинники життєвого проектування в
юнацькому віці. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії зі
спеціальності 053 психологія. – Рівненський державний гуманітарний
університет, Рівне, 2020.
8. Омельченко Т. В. Психологічні чинники особистісного саморозвитку
майбутніх практичних психологів. Дисертація на здобуття ступеня доктора
філософії зі спеціальності 053 психологія. – Рівненський державний
гуманітарний університет, Рівне, 2020.
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