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Напрями наукових досліджень: 

психологічні дослідження сімей, що мають 

проблемних дітей. 
Основні наукові роботи: опубліковано 

понад 120 наукових праць, у т. ч. п’ять монографій, 
шість навчальних посібників: 

1.  Основи психотерапії : навч. посіб. / 

М.І.Мушкевич, С.Є.Чагарна ; за ред. 

М.І.Мушкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 417 с.  

2.  Принципи психологічного супроводу 

сім’ї, яка має проблемну дитину/ М. І. Мушкевич // 

Психологічні перспективи [Psychological prospects]. 
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– Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2014. – Вип. 23 

[Issue 23]. – С. 227-237. 

3. Психологічні особливості 

міжособистісної взаємодії в сім’ї з проблемною 

дитиною / М. І. Мушкевич // Психологічні 

перспективи : зб. наук. пр. Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки. – 

Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2016. – Вип. 28. – 

С. 199-210. 

4. Типологія психологічних портретів 

батьків, що мають проблемних дітей / М. 

Мушкевич // Американський журнал 

фундаментальних, прикладних і 

експериментальних досліджень : зб. наук. пр. – 

Нью-Йорк, 2017. – № 5. – Вип. 22 – С. 53-62. 

5. Гендерна диференціація 

психологічних характеристик батьків, що мають 

проблемних дітей / М. І. Мушкевич // Психологічні 

перспективи : зб. наук. пр. Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки. – 

Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2018. – Вип. 32. – 

С. 205-217. 

6. Вплив помірних фізичних навантажень 

на психофізичний стан дітей з мінімальними 

дисфункціями мозку / М. Мушкевич, І. Грицюк, 

В. Коширець, Х. Хворост, Т. Дучимінська, Л. 

Магдисюк, О. Фенина // Журнал фізичного 

виховання і спорту. – Румунія : University of Pitesti, 

2018. – Вип. 18. – С. 1912-1918. (Scopus preview). 

7. Казкотерапія як метод психологічного 

супроводу сімей з проблемною дитиною / М. І. 

Мушкевич // Психологічні перспективи : зб. наук. 

пр. Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. – Луцьк : СНУ 

ім. Лесі Українки, 2019. – Вип. 33. – С. 205-220. 

8. Психологічні особливості факторів 

особистісного та міжособистісного 

функціонування членів сім’ї з проблемними 

дітьми на основі сімейного статусу / М. 

Мушкевич // Психологічні перспективи : зб. 

наук. пр. Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. – Луцьк : СНУ 

ім. Лесі Українки, 2019. – Вип. 34. – С. 137-154. 

9. Психологія молодої сім’ї : монографія / 

Р. П. Федоренко, М. І. Мушкевич, 

Т. І.Дучимінська, Л. І. Магдисюк. – Вид. 2-ге, 

доповн. та змін. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 392 

с. 

10. Психологічне консультування та 

психотерапія : зміст, прийоми, технології 

суїциду : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. 

закл.] / Р. Федоренко, М. Мушкевич, 

В. Коширець [та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 

– 368 с. 
Наукове керівництво захищеними канди-

датськими дисертаціями: 

Чагарна С. Є. Психологічні особливості 

розвитку мотиваційної сфери учіння у молодших 

школярів з порушенням слуху (2012). 

 

АНОТАЦІЯ 

Робота наукової школи спрямована на  

дослідження системи психологічного супроводу 

сімей, що мають проблемних дітей, визначення 

змісту, динаміки, напрямів, мішеней системи 

такого супроводу, які обумовлені сімейним 

статусом, віковими характеристиками членів 

сімей, їх гендерною диференціацією, 

функційністю чи дисфункційністю сімейної 

системи; обґрунтуванні методологічного підхіду 

до визначення сутності психологічного 

супроводу у психології, який трактується як вся 

система професійної діяльності психолога, що 

охоплює організаційні, діагностичні, 

просвітницькі, консультативні, 

психотерапевтичні заходи, спрямовані на 

створення оптимальних умов розвитку людини, 

адаптацію та самореалізацію особистості. 

Дослідження школи стосуються технології 

реалізації психологічного супроводу сім’ї з 

проблемною дитиною, яка здійснюється за 

допомогою надання комплексних 

взаємопов’язаних і взаємообумовлених заходів, 

організаційно-методичною основою яких є 

цілеспрямований, поетапний процес, 

представлений різними методами і прийомами, 

обумовлений знаннями індивідуальних та 

міжособистісних особливостей членів сім’ї, як 

системи на рівні шлюбної та батьківської 

підсистем. 

ОСНОВНИЙ ДОРОБОК 

Авторка понад 120 наукових та навчально-

методичних праць, серед яких 4 монографії, 6 

посібників, 3 методичні рекомендації. Успішно 

здійснює керівництво проблемними групами 

«Системний підхід до сімейної терапії Мюррея 

Боуена» та «Психологічний супровід сімей, які 

мають проблемних дітей», а також гуртком, 

спрямованим на ознайомлення студентів із 

класичними та сучасними підходами до 

психології та психотерапії сім’ї. Саме тут 

студенти мають можливість працювати із 

сім'ями, які потребують психологічної допомоги. 

З 2000 року є членом міжнародної асоціації 

сімейних терапевтів. З 2008 р. є організатором, 

керівником, консультантом та терапевтом 

Психологічного консультативного центру при 

кафедрі, у якому працює з дітьми з особливими 

потребами, їх батьками, проблемними 

підлітками, дисфункційними сім`ями. 
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ПРЕДСТАВНИКИ 

Чагарна Світлана Євгеніївна – кандидат 

психологічних наук 

Напрями наукових досліджень: 

психологічні дослідження сімей із особливими 

дітьми. 

Основні наукові роботи:  
1) Особливості мислення дітей 

дошкільного віку із вадами слуху / С. Є. Роюк // 

Психологічні перспективи. – Луцьк : РВВ 

«Вежа» Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. 

– Вип. 15. – С. 174–182. 

2) Діагностика пізнавальної сфери дітей з 

порушеннями слуху / С. Є. Чагарна // Проблеми 

загальної та педагогічної психології : зб. наук. 

праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка 

АПН України ; за ред. С. Д. Максименка. Т.ХІІІ, 

част. 1. – К., 2011. – С. 435-442 с.  

3) Психокорекція мотиваційної сфери 

учіння в молодших школярів із порушеннями 

слуху / С. Є. Чагарна // Психологічні 

перспективи. – 2011. – Вип. 18. – С. 278-287. 

4) Психологія мотиваційної сфери 

молодших школярів із порушеннями слуху : 

монографія / С. Є. Чагарна; Східноєвроп. нац. 

ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 

2014. – 203 c. 

5) Основи психотерапії : навч. посіб. / 

М.І.Мушкевич, С.Є.Чагарна ; за ред. 

М.І.Мушкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 417 

с.  

Грицюк Ірина Михайлівна – кандидат 

психологічних наук, доцент кафедри практичної 

та клінічної психології Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки 

Електронна адреса: Grytsiuk.Iryna@eenu. 

edu.ua 

 Напрям наукових досліджень: 
психологічні дослідження сімей, що мають 

проблемних дітей; діти з особливими потребами; 

психофізіологія. 

 Основні наукові роботи: 

1) Арт-терапевтичні техніки в роботі з 

дітьми молодшого шкільного віку в умовах 

тренінгу // І.М. Грицюк /Зб. наукових праць 

Теоретичні і прикладні проблеми психології № 1 

(36).– Сєвєродонецьк: Східноукраїнський 

національний університет імені Володимира 

Даля, 2015. – С.109-114..Грицюк І.М. Професія 

психолога як сфера соціальної реалізації 

особистості // І.М. Грицюк/ Освіта регіону. 

Політологія. Психологія. Комунікації. − К.: 

Університет «Україна», 2015. 

2) Діти з особливостями розвитку у 

звичайній школі. Соціально-моральний аспект 

становлення особистості // І.М. Грицюк / 

Науковий вісник Чернівецького університету. 

Вип. 686. Педагогіка та психологія. − Чернівці: 

Чернівецький національний університет імені 

Юрія Федьковича, 2014.− С.24-30 

3) Особливості мотивації молодших 

школярів, які мають проблеми з поводженням // 

І.М. Грицюк //Зб. наукових праць Теоретичні і 

прикладні проблеми психології № 3 (38). – 

Сєвєродонецьк: Східноукраїнський 

національний університет імені Володимира 

Даля, 2015. – С.142 − 150. 

4) Біохімічна специфіка центральних 

механізмів емоцій та їх вплив на здоров'я 

особистості // І.М. Грицюк //Зб. наукових праць 

Проблеми сучасної психології Кам'янець- 

Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка. Випуск 31− Кам'янець-

Подільський: «Аксіома», 2016. – С.48-57 

5) Психосоматичні прояви психологічних 

порушень у дітей, що пережили психотравмуючу 

ситуацію//І.М. Грицюк/ Наука і освіта [науково-

практичний журнал] Південноукраїнського 

національного педагогічного університету імені 

К.Д. Ушинського. – 2016. – № 2-3. – С. 121-124 

6) Арт-терапевтичні технології та їх вплив 

на формування творчої позиції дошкільників 

//І.М. Грицюк/ Zbiór artykułów naukowych. Zbiór 

artykułów naukowych. Konferencji 

Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej " 

Współczesne tendencje w nauce i edukacji " 

(30.10.2016 -31.10.2016) - Warszawa: Wydawca: 

Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – 79-82 

7) Психофізіологічний розвиток та 

психокорекція емоційного стану осіб пізньої 

зрілості //І.М. Грицюк, Л.І. Магдисюк / Zbiór 

artykułów naukowych. Zbiór artykułów naukowych. 

Konferencji Miedzynarodowej Naukowo- 

Praktycznej " Osiągnięcia naukowe, rozwój, 

propozycje na rok 2016" (30.12.2016) - Warszawa: 

Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. 

- str. 25-38. 

8) The influence of moderate physical 

activities on the psychophysical state of children 

with minimal brain dysfunctions / M. Mushkevych, 

I. Hrytsiuk, V. Koshyrets, Kh. Hvorost, T. 

Duchiminska, L. Mahdysiuk, O. Fenyna // Journal of 

Physical Education and Sport. – Romania : 

University of Pitesti, 2018. - Vol.18. – P. 1912-

1918. (Scopus preview) 
 

Дучимінська Тамара Іванівна – кандидат 

психологічних наук, доцент кафедри практичної 

та клінічної психології, декан факультету 

психології та соціології Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки 

Електронна адреса: Duchiminska.Tamara@ 

eenu.edu.ua 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB.%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8
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 Напрям наукових досліджень: 

психологічні дослідження сімей, що мають 

проблемних дітей; психологічні особливості 

дослідження особистісної безпорадності. 

 Основні наукові роботи: 

1) Психологія особистісної безпорадності 

студентів [Текст] : монографія / Л. Я. Малімон, 

Т. І. Дучимінська. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 

192 с. 

2) Психологічна допомога учасникам 

АТО та їх сім’ям : колективна монографія / М. 

Мушкевич, Р. Федоренко, А. Мельник [та ін.] ; за 

заг. ред. М. Мушкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 

2016. – 356 с. 

3) Психологічний аналіз складових 

когнітивного компоненту особистісної 

безпорадності у навчальній діяльності студентів / 

Т.І. Дучимінська // Психологічні перспективи : 

зб. наук. пр. Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. – Луцьк : СНУ 

ім.. Лесі Українки, 2016. – _ед.. 28. – С. 118-129. 

4) Роль лабораторного практикуму з 

психодіагностики та клінічної психології у 

виявленні проявів особистісної безпорадності 

студентів // Психологія: реальність і 

перспективи : зб. Наук. пр. Рівненського 

державного гуманітарного університету. – Рівне : 

РДГУ, 2017. – Вид. 8. – С. 79-84. 

5) Психологія молодої сім’ї [Текст] : 

монографія / Мушкевич М. І., Федоренко Р. П., 

Дучимінська Т. І., Магдисюк Л. І. – Луцьк : 

Вежа-Друк, 2018. – 308 с. 

6) Подолання особистісної безпорадності 

студентів у навчальній діяльності [Текст]: 

навч.метод.посіб. / Т.І. Дучимінська, Л.Я. 

Малімон. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 164 с. 

7) Психологічна допомога в клініці: 

навчально-методичний посібник / Р. П. 

Федоренко, О. М. Хлівна, Т. І.Дучимінська, Л. І. 

Магдисюк, С. В. Борцевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 

2018. – 232 с. 

8) Патопсихологія та спецпрактикум з 

клінічної психодіагностики: навчально-

методичний посібник / А. П. Мельник, Т. І. 

Дучимінська, Л. І. Магдисюк. – Луцьк : Вежа-

Друк, 2018. – 163 с. 

9) The influence of moderate physical 

activities on the psychophysical state of children 

with minimal brain dysfunctions / M. Mushkevych, 

I. Hrytsiuk, V. Koshyrets, Kh. Hvorost, T. 

Duchiminska, L. Mahdysiuk, O. Fenyna // Journal of 

Physical Education and Sport. – Romania : 

University of Pitesti, 2018. - Vol.18. – P. 1912-

1918. (Scopus preview) 

10) Психологія молодої сім’ї : монографія / 

Р. П. Федоренко, М. І. Мушкевич, 

Т. І.Дучимінська, Л. І. Магдисюк. – Вид. 2-ге, 

доповн. та змін. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 

392 с. 

Коширець Віктор Васильович – кандидат 

психологічних наук, доцент кафедри практичної 

та клінічної психології Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки  

Електронна адреса:  victorkoshirets@eenu. 

edu.ua 

Напрями наукових досліджень: військова 

психологія; кримінальна психологія; 
дослідження посттравматичного стресового 

розладу у учасників ОСС. 

Основні наукові роботи: 
1) Психологія професійної безпеки: 

технології конструктивного самозбереження 

особистості : кол. моногр. / О. Лазорко, Ж. Вірна, 

Л. Акімова [та ін.] ; за заг. ред. Ж. Вірної. – 

Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 588 с. 

2) Психологічна допомога учасникам 

АТО та їх сім’ям : колективна монографія / 

М. Мушкевич, Р. Федоренко, А. Мельник [та 

ін.] ; за заг. ред. М. Мушкевич. – Луцьк : Вежа-

Друк, 2015. – 260 с. 

3) Психологічна допомога учасникам 

АТО та їх сім’ям : колективна монографія / 

М. Мушкевич, Р. Федоренко, А. Мельник [та 

ін.] ; за заг. ред. М. Мушкевич. – Луцьк : Вежа-

Друк, 2016. – 356 с. 

4) Суверенність психологічного простору 

молодої людини в контексті становлення її 

особистісної зрілості / В.В.Коширець // // 

Психологічні перспективи : зб. наук. пр. 

Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. – Луцьк : СНУ 

ім. Лесі Українки, 2016. – Вип. 28. – С. 151-164. 

5) Дослідження ціннісних орієнтацій 

студентів з різним рівнем суверенності / 

Коширець В.В. // Психологія. Цінності. 

Особистісь: Міжнарод. зб. наук. пр. / за ред. М.З. 

Степуляка, І.Ю. Філіппової. - Луцьк: 

Волиньполіграф, 2016. - С. 162-167. 

6) Особливості надання психологічної 

допомоги особам з ПТСР / Коширець В.В. // 

Психологія: реальність і перспективи: збірник 

наукових праць Рівненського гуманітарного 

університету. Вип. 8. – Рівне, 2017. – Вип.8. – С. 

128-133. 

7) Social self of delinquent juveniles: 

personality dimension / Zh.P. Virna, V.V. 

Koshyrets, V.I. Benediuk // Психологічне 

консультування і психотерапія: зб. наук. пр. 

Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна. –  Харків: ХНУ імені В.Н. 

Каразіна, 2018. – Вип. 9. – С. 42-47.  

8) The influence of moderate physical 

activities on the psychophysical state of children 

with minimal brain dysfunctions / M. Mushkevych, 
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I. Hrytsiuk, V. Koshyrets, Kh. Hvorost, T. 

Duchiminska, L. Mahdysiuk, O. Fenyna // Journal of 

Physical Education and Sport. – Romania : 

University of Pitesti, 2018. – Vol.18. – P. 1912-

1918. (Scopus preview) 

Магдисюк Людмила Іванівна – кандидат 

психологічних наук, доцент кафедри практичної 

та клінічної психології Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки  

Електронна адреса: Magdisyuk.Lyudmila@ 

eenu.edu.ua 

Напрями наукових досліджень: 

психологічні дослідження сімей, що мають 

проблемних дітей; психологічні особливості осіб 
пізньої зрілості; судова психологія. 

Основні наукові роботи: 

1) Якість життя особистості в період 

виходу на пенсію / Л. І. Магдисюк // Психологія : 

реальність і перспективи : зб. наук. пр. Вип. 8 / 

упоряд. Р. В. Павелків та ін. – Рівне : РДГУ , 

2016. – С. 131–136. 

2) Психологічні особливості якості життя 

осіб з серцево-судинними захворюваннями / Л. І. 

Магдисюк // Психологія : реальність і 

перспективи : зб. наук. пр. Вип. 8 / упоряд. Р. В. 

Павелків та ін. – Рівне : РДГУ , 2017. – С. 180–

184. 

3) Арт-терапія як засіб творчої 

самореалізація особистості / М. І. Замелюк, Л. І. 

Магдисюк, Н. В. Ольхова // Психологія : 

реальність і перспективи : зб. наук. пр. Вип. 10 / 

упоряд. Р. В. Павелків та ін. – Рівне : РДГУ, 

2018. – С. 50–57. 

4) Особливості застосування судово-

психологічної експертизи у судочинстві / Л. І. 

Магдисюк, Б. В. Павлова // Психологія : 

реальність і перспективи : зб. наук. пр. Вип. 10 / 

упоряд. Р. В. Павелків та ін. – Рівне : РДГУ , 

2018. – С. 100–106. 

5) Міжособистісне спілкування та його 

вплив на функціонування осіб пізньої зрілості / 

Л. І. Магдисюк, Б. В. Павлова, В. В. Пасічко // 

Психологія : реальність і перспективи : зб. наук. 

пр. Вип. 12 / упоряд. Р. В. Павелків та ін. – 

Рівне : РДГУ , 2019. – С. 153–159. 

6) Психологічні особливості виникнення 

тривожності у безробітних / Л. І. Магдисюк, І. О. 

Рубцова // Психологія : реальність і 

перспективи : зб. наук. пр. Вип. 12 / упоряд. Р. В. 

Павелків та ін. – Рівне : РДГУ , 2019. – С. 159–

165. 

7)  «Дари» Фребеля : психолого-

педагогічний аспект / Л. І. Магдисюк, М. І. 

Замелюк // Психолого-педагогічні основи 

гуманізації навчально-виховного процесу в 

школі та ВНЗ : зб. наук. пр. – № 2 (22). – Рівне : 

РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2019. – С. 

74–82. 

8) Психологія молодої сім’ї : монографія / 

М. І. Мушкевич, Р. П. Федоренко, Л. І. 

Магдисюк, Т. І.Дучимінська. – Луцьк : Вежа-

Друк, 2018. – 308 с.  

9) Практикум психологічного 

консультування в юридичній сфері : навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. ІІІ–ІV рівнів 

акредитації / Людмила Іванівна Магдисюк, Раїса 

Петрівна Федоренко. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 

– 320 с. 

10) Казкотерапія в психологічному 

консультуванні дітей та дорослих: навч. Посіб. 

Для студ. вищ. навч. закл. ІІІ–ІV рівнів 

акредитації / Людмила Іванівна Магдисюк, Раїса 

Петрівна Федоренко, Марія Іванівна Замелюк. – 

Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 152 с. 

11) Психологія молодої сім’ї : монографія / 

Р. П. Федоренко, М. І. Мушкевич, 

Т. І.Дучимінська, Л. І. Магдисюк. – Вид. 2-ге, 

доповн. та змін. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 

392 с. 

12) Медико-психологічне консультування : 

навч.-метод. посіб. / Людмила Іванівна 

Магдисюк, Раїса Петрівна Федоренко. – Луцьк : 

Вежа-Друк, 2020. – 332 с. 
 

Мельник Антоній Петрович – кандидат 

психологічних наук, доцент кафедри практичної 

та клінічної психології Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки 

Електронна адреса: Melnyk.Antoniy@eenu. 

edu.ua 

Напрями наукових досліджень: 
психологічні дослідження сімей, що мають 
проблемних дітей; дослідження 

посттравматичного стресового розладу у 
учасників ОСС; військова психологія. 

Основні наукові роботи:  
1) Психологічна допомога учасникам 

АТО та їх сім’ям : колективна монографія / 

М.Мушкевич, Р.Федоренко, А.Мельник [та ін.] ; 

за заг. ред. М.Мушкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 

2015. – 260 с. 

2) Фізичне і психічне здоров'я як цінність 

особистості. / Психологія. Цінність. Особистість. 

Міжнародний збірник наукових праць за ред. М. 

З. Степуляка, І.Ю. Філіппової. – Луцьк : 

Волиньполіграф, 2016. – С. 89-91. 

3) Типи батьківського ставлення до дітей 

з особливими потребами // Матеріали V 

міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції «Особистість і суспільство : 

методологія та практика сучасної психології 

(15.05.2018 р.) / за заг. ред.. Л. В. Засєкіної. – 

Луцьк, 2018. – С. 178-180 

mailto:Magdisyuk.Lyudmila@%20eenu
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mailto:Melnyk.Antoniy@eenu
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4) Психологічні особливості дітей з 

вадами зору / О. Б. Блаватна, С. В. Борцевич, А. 

П. Мельник // Актуальні проблеми практичної та 

клінічної психології : Матеріали ХІІІ науково-

практичного семінару, (Луцьк, 8-10 листопада 

2018 р.) / СНУ імені Лесі Українки ; кафедра 

практичної та клінічної психології ; за заг. ред. 

М.І. Мушкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – С. 

3-9. 

5) Психологічні особливості реакції на 

психотравмуючу ситуацію у підлітковому віці / 

А. П. Мельник // Психологічні виміри розвитку 

сучасної освіти України в умовах 

Євроінтеграції : Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції з нагоди 20-

річчя кафедри практичної психології / упор. Г. К. 

Радчук, З. М. Адамська, І. П. Андрійчук. – 

Тернопіль : ТНПУ ім.. В. Гнатюка, 2018. – С.221-

224. 

6) Патопсихологія та спецпрактикум з 

клінічної психодіагностики: навчально-

методичний посібник / А. П. Мельник, Т. І. 

Дучимінська, Л. І. Магдисюк. – Луцьк : Вежа-

Друк, 2018. – 163 с. 

7) Вплив успішності емоційно-

психологічного клімату на девіантну поведінку 

підлітків / А.П. Мельник, Л. І. Магдисюк, Л.Ф. 

Клюйко // Психологія : реальність і перспективи 

: зб. наук. пр. Вип. 14 / упоряд. Р. В. Павелків та 

ін. – Рівне : РДГУ , 2020. – С. 160–165. 
 

Федоренко Раїса Петрівна – кандидат 

психологічних наук, доцент кафедри практичної та 

клінічної психології Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки 

Електронна адреса: Fedorenko.Raisa@eenu.edu.ua 

Напрями наукових досліджень: 
психологічні дослідження сімей; психологія 

суїциду. 

Основні наукові роботи:  
1) Аналіз психологічних особливостей 

подружньої зради на різних стадіях 

функціонування сім’ї // Психологія : реальність і 

перспективи : зб.наук.пр. Рівненського 

державного гуманітарного університету. – Рівне : 

РДГУ, 2018. – Вип.10. – С.146-152. 

2) Аналіз психологічних чинників 

задоволеності подружніми взаєминами у молодій 

сім’ї / Р.П.Федоренко // Психологічні виміри 

розвитку сучасної освіти України в умовах 

євроінтеграції, 19-20 жовтня 2018 р. : Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції з 

нагоди 20-річчя кафедри практичної психології / 

Г.К.Радчук, З.М.Адамська, І.П.Андрійчук. – 

Тернопіль, ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 

2018. – С.238-241. 

3) Особливості сімейних взаємин підлітків 

із проявом зацікавленості «групами смерті» та 

небезпечними іграми у соцмережах / 

Р.П.Федоренко // Практична психологія в 

інклюзивному середовищі.– 2019, 21 лютого 

2019 р. : Матеріали I Всеукраїнської наукової 

інтернет-конференції. – м. Переяслав-

Хмельницький, 2019. – С.122-125. 

4) Аналіз психологічних особливостей 

самотніх жінок / Р.П.Федоренко // Інноваційні 

арт-терапевтичні технології, 12 березня 2019 р. : 

Матеріали I Всеукраїнської наукової інтернет-

конференції. – м. Переяслав-Хмельницький, 

2019. – С. 135-139. 

5) Вплив батьківської сім’ї на формування 

уявлень молоді про подружні взаємини / 

Смокович Вікторія, Федоренко Раїса // 

Особистість і суспільство : методологія та 

практика сучасної психології, 13 травня 2019 р. : 

Матеріали VI Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції. – м. Луцьк, 2019. – С. 159-

162. 

6) Взаємозв’язок адаптаційних 

можливостей особистості і ризику суїцидальної 

поведінки у сучасної молоді / Маркевич Яна, 

Федоренко Раїса // Особистість і суспільство : 

методологія та практика сучасної психології, 13 

травня 2019 р.: Матеріали VI Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції. – м. 

Луцьк, 2019. – С. 147-150. 

7) Вплив батьківської сім’ї на формування 

уявлень молоді про подружні взаємини / 

Смокович Вікторія, Федоренко Раїса // 

Особистість і суспільство: методологія та 

практика сучасної психології, 13 травня 2019 р.: 

Матеріали VI Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції. – м. Луцьк, 2019. – С. 159-

162. 

8) Психологічні особливості 

міжособистісних взаємин чоловіків і жінок у 

сфері професійної діяльності / Т. Дучимінська, Р. 

Федоренко, О. Хлівна // Практична психологія 

сучасності : ресурси та перспективи : Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції 

(Луцьк, 26-27 вересня 2019 р.) / СНУ імені Лесі 

Українки ; кафедра практичної та клінічної 

психології, за заг.ред.М.І.Мушкевич. – Луцьк : 

Вежа-Друк, 2019. – С.30-40. 

9) Роль родинного оточення у формуванні 

взаємин молодого подружжя / В. Смокович, Р. 

Федоренко // Практична психологія сучасності : 

ресурси та перспективи : Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції 

(Луцьк, 26-27 вересня 2019 р.) / СНУ імені Лесі 

Українки ; кафедра практичної та клінічної 

психології, за заг.ред.М.І.Мушкевич. – Луцьк : 

Вежа-Друк, 2019. – С.60-68. 
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10) Практикум психологічного 

консультування в юридичній сфері : навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. ІІІ–ІV рівнів 

акредитації / Людмила Іванівна Магдисюк, Раїса 

Петрівна Федоренко. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 

– 320 с. 

11) Психологія молодої сім’ї : монографія / 

Р. П. Федоренко, М. І. Мушкевич, 

Т. І.Дучимінська, Л. І. Магдисюк. – Вид. 2-ге, 

доповн. та змін. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 392 

с. 

12) Психологічне консультування та 

психотерапія : зміст, прийоми, технології 

суїциду : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. 

закл.] / Р. Федоренко, М. Мушкевич, 

В. Коширець [та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 

– 368 с. 

13) Медико-психологічне консультування : 

навч.-метод. посіб. / Людмила Іванівна 

Магдисюк, Раїса Петрівна Федоренко. – Луцьк : 

Вежа-Друк, 2020. – 332 с. 
 

Хлівна Олександра Миколаївна – 

кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

практичної та клінічної психології 

Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки 
Електронна адреса: 

Hlivna.Oleksandra@eenu. edu.ua 

Напрями наукових досліджень: 

психологічні дослідження сімей; клінічна 
психологія; психологія тілесності; психологія 
здоров’я.  

Основні наукові роботи:  

1. Тривожність та страх в 

психодіагностичному полі клінічної психології: 

молодший шкільний вік// О.М.Хлівна / 

Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Психологічні основи здоров’я, 

освіти, науки та самореалізації молоді» (25-26 

березня 2016 року). – Психологія: реальність і 

перспективи. Збірник наукових праць 

Рівненського державного гуманітарного 

університету. – Випуск 6 - Рівне: РДГУ, 2016. − 

С.219 − 224. 

2. Шкільна тривожність в 

психодіагностичному полі клінічної психології // 

О.М.Хлівна / Тематичний випуск : «Міжнародні 

Челпанівські психолого-педагогічні читання». – 

Додаток 3 до Вип. 36 Т. ІІІ (19) – К. : Гнозис, 

2016. – С.208-214. 

3. Тривожність та страх в 

психодіагностичному полі клінічної психології: 

молодший шкільний вік// О.М.Хлівна / 

Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Психологічні основи здоров’я, 

освіти, науки та самореалізації молоді» (25-26 

березня 2016 року). – Психологія: реальність і 

перспективи. Збірник наукових праць 

Рівненського державного гуманітарного 

університету. – Випуск 6 - Рівне: РДГУ, 2016. – 

С. 219 − 224. 

4. Психодіагностика особливостей страху 

майбутнього у підлітковому віці / К. Ю. Дугань, 

О. М. Хлівна // Актуальні проблеми практичної 

психології у Волинському регіоні : Матеріали 

ХІІ науково-практичного семінару, (Луцьк, 26 

жовтня 2017 р.) / СНУ імені Лесі Українки ; 

кафедра практичної психології та безпеки 

життєдіяльності ; за заг. ред. М.І. Мушкевич. – 

Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 36-41. 

5. Особливості переживання страхів 

молодшими школярами / А. Р. Збишко, О. М. 

Хлівна // Актуальні проблеми практичної 

психології у Волинському регіоні : Матеріали 

ХІІ науково-практичного семінару, (Луцьк, 26 

жовтня 2017 р.) / СНУ імені Лесі Українки ; 

кафедра практичної психології та безпеки 

життєдіяльності ; за заг. ред. М.І. Мушкевич. – 

Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 49-53. 

6. Особливості дітей з гіперактивним 

розладом в роботі практичного психолога в 

спеціалізованому будинку дитини / С. Т. 

Подольчук, О. М. Хлівна // Актуальні проблеми 

практичної психології у Волинському регіоні : 

Матеріали ХІІ науково-практичного семінару, 

(Луцьк, 26 жовтня 2017 р.) / СНУ імені Лесі 

Українки ; кафедра практичної психології та 

безпеки життєдіяльності ; за заг. ред. М.І. 

Мушкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 111-

115. 

7. Психодіагностика передумов 

депресивних станів у сучасних школярів, 

студентів, дорослих осіб / Ю. Ю. Трофімчук, О. 

М. Хлівна // Актуальні проблеми практичної 

психології у Волинському регіоні : Матеріали 

ХІІ науково-практичного семінару, (Луцьк, 26 

жовтня 2017 р.) / СНУ імені Лесі Українки ; 

кафедра практичної психології та безпеки 

життєдіяльності ; за заг. ред. М.І. Мушкевич. – 

Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 115-120. 

8. Автобіографічний метод в практиці 

роботи психолога з пацієнтами / О. М. Хлівна, Я. 

В. Лукашук // Актуальні проблеми практичної 

психології у Волинському регіоні : Матеріали 

ХІІ науково-практичного семінару, (Луцьк, 26 

жовтня 2017 р.) / СНУ імені Лесі Українки ; 

кафедра практичної психології та безпеки 

життєдіяльності ; за заг. ред. М.І. Мушкевич. – 

Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 154-159. 

9. Роль лабораторного практикуму з 

психодіагностики та клінічної психології у 

виявленні проявів особистісної безпорадності 

студентів // Психологія: реальність і 
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перспективи: зб. наук. пр. Рівненського 

державного гуманітарного університету. – Рівне : 

РДГУ, 2017. – Вип. 8. – С. 79-84. 

10. Реалізація психопрофілактичного та 

психодіагностичного аспекту клінічної 

психології у сфері вищої освіти / Т. Дучимінська, 

О. Хлівна, Л. Магдисюк // Психологічні 

перспективи. Випуск 31. – Луцьк: 

Східноєвропейський національний університет 

імені Лесі Українки, 2018. – С. 83-94. 

11. Психологічна допомога в клініці: 

навчально-методичний посібник / Р. 

П. Федоренко, О. М. Хлівна, Т. І.Дучимінська, Л. 

І. Магдисюк, С. В. Борцевич. – Луцьк : Вежа-

Друк, 2018. – 232 с. 

12. Психологія екстремальності та 

психопрофілактика психічної травми й 

суїцидальних намірів. Навчальний посібник / 

Р. П. Федоренко, А. П. Мельник, О. М. 

Хлівна, Л. І. Магдисюк, Т. І.Дучимінська. – 

Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 280 с. 
13. Психологічний аналіз дослідження та 

психокорекції життєвої стійкості у студентів // 

Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. 

пр. Рівненського державного гуманітарного 

університету. – Рівне : РДГУ, 2020. – Вип. 14. – 

С. 66-72. 
 

Шкарлатюк Катерина Іванівна – 

кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

практичної та клінічної психології 

Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки 

Електронна адреса: Shkarlatiuk.Kateryna@ 

eenu.edu.ua 

Напрями наукових досліджень: 
психологічні дослідження сімей, що мають 

проблемних дітей. 

Основні наукові роботи:  
1. Психологічна допомога учасникам 

АТО та їх сім’ям : кол. моногр. / М. Мушкевич, 

Р.Федоренко, А. Мельник [та ін.] ; за заг. ред. М. 

Мушкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 254 с. 

2. Федоренко Р.П. Психологічна практика 

в клініці : [навчально-методичний посібник для 

студентів внз] / Р.П.Федоренко, К.І.Шкарлатюк. 

– Луцьк : Східноєвроп. нац. Ун-т ім. Лесі 

Українки, 2013. – 230 с. – (Посібники та 

підручники СНУ ім. Лесі Українки). (115 с.) 

3. Федоренко Р.П. Психологічний 

практикум з консультування: зміст, прийоми, 

технології : [навчальний посібник для студентів 

внз] / Р.П.Федоренко, К.І.Шкарлатюк. – Луцьк : 

Східноєвроп. нац. Ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 

200 с. – (Посібники та підручники СНУ ім. Лесі 

Українки). (100 с.) 

4. Агресія та здатність до прогнозування в 

підлітковому віці // Психологічні перспективи. – 

Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 123 – 130. 

5. Особливості корекції проявів 

тривожності щодо майбутнього в юнацькому віці 

// Вісник Одеського національного університету 

імені І.І.Мечникова. Т. 17. Вип. 8 (20). - Одеса : 

“Астропринт”, 2012. - (Серія : Психологія). – С. 

98 – 104. 

 

 

 
 

 

 


