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Напрями наукових досліджень:  

психолого-педагогічні проблеми ревіталізації 

(психореабілітації, реадаптації, ресоціалізації, 

соціорекреації, інкультурації) депривованої 

особистості з різними видами обмежень 

(депривація – психічна, соціальна, сенсорна, 

материнська, сімейна, сексуальна, комунікативна, 

інформаційна, перцептивна, когнітивна, 

афективна (емоційна), екстремальна, економічна 

(матеріальна), професійна, закладова, духовно-

соматична, організмічна, субетнічна, депривація 

сну та ін.) у різнотипних освітніх системах.  
Основні наукові праці. За період 

науково-педагогічної діяльності опубліковано 
328 наукових праць, у тому числі cім  
монографій, 14 навчальних посібників, 
зокрема: 

1. Гошовський Я. Феноменологія 

закладової депривації: ревіталізаційний ракурс 

/ Я. Гошовський // Психологія : теорія і 

практика. – 2018. – Випуск 1 (1). – С. 53-56. 

2. Гошовський Я. Психологічні 

особливості соціальної ідентичності 

депривованих підлітків: ревіталізаційний 

ракурс / Я. Гошовський, Д. Гошовська // 

Психологічні перспективи. – 2018. – № 31. – С. 

71-82.    (Directory of Open Access Journals 

(DOAJ),  ndex Copernicus International, The 

European Reference Index for the Humanities and 

the Social Sciences (ERIH PLUS), Google 

Scholar, ResearchBib, Наукова періодика 

України, BASE , WorldCat, Україніка наукова) 

3. Гошовський Я. Дифузна ідентичність 

підлітків з різнотипних депривованих сімей / 

Я. Гошовський, Д. Гошовська // Психологічні 

перспективи. – 2018. – № 32. – С. 85-96. 

(Directory of Open Access Journals 

(DOAJ),  Index Copernicus International,  The 

European Reference Index for the Humanities and 

the Social Sciences (ERIH PLUS), Google 

Scholar,  ResearchBib,   Наукова періодика 

України, BASE , WorldCat, Україніка наукова) 

4. Гошовський Я. Самоусвідомлення 

особистості з психофізичними вадами: 

емпіричний вимір проблеми / Д. Гошовська, Я. 

Гошовський // Психологічні перспективи. – 

2019. – № 33. – С. 91-102.   (Directory of Open 
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Access Journals (DOAJ),  Index Copernicus 

International,  The European Reference Index for 

the Humanities and the Social Sciences (ERIH 

PLUS), Google Scholar,  ResearchBib,   Наукова 

періодика України, 

BASE , WorldCat, Україніка наукова)     
5. Гошовський Я. Перевентивно-

корекційна допомога депривованим дітям із 

симптомами психоемоційного вигоррання / Д. 

Гошовська, Я. Гошовський  // Психологічні 

перспективи. – 2019. – № 34. – С. 24 – 35.   

(Directory of Open Access Journals 

(DOAJ),  Index Copernicus International,  The 

European Reference Index for the Humanities and 

the Social Sciences (ERIH PLUS), Google 

Scholar,  ResearchBib,   Наукова періодика 

України, BASE, WorldCat, Україніка наукова)    

Наукове керівництво захищеними 

дисертаційними роботами:  

Городецька Н. Г. «Психологічні 

особливості подолання інноваційних бар’єрів у 

педагогічній діяльності» (2009); 

Гринько В. О. «Психологічні засади 

розвитку професійної мобільності викладача 

вищої школи» (2012); 

Васильченко А. В. «Психологічні 

особливості подолання заздрощів у юнацькому 

віці» (2014); 

Мудрак І. А. «Психологічні особливості 

прояву тривожності депривованих підлітків в 

умовах пенітенціарного закладу» (2014); 

Орос В. М. «Психологічні особливості 

гіперактивності акцентуйованих підлітків в 

умовах соціальної депривації» (2015); 

Лазаренко О. В. «Психологічні 

особливості становлення економічної 

ідентичності в учнів раннього юнацького віку» 

(2015); 

Сідоров О. О. «Психологічні механізми 

взаємозв’язку суїцидальних тенденцій з рівнем 

самооцінки у студентському середовищі» 

(2015). 

Макогончук Є. С. «Гандикапізм як чинник 

становлення образу Я особистості в умовах 

пенітенціарного закладу» (2016); 

Візнюк Ю.М. «Самоприйняття як 

чинник розвитку соціальної ідентичності 

особистості в умовах сімейної депривації» 

(2018); 

Коренєва Ю. П. «Тривожність і 

фрустрованість як чинники невротизації 

вагітних жінок різного віку» (2019). 

  
АНОТАЦІЯ 

Теоретичне осмислення, методологічне 

обгрунтування й емпіричне вивчення 

ускладнених різновидовою, різнотипною та 

різномодальною депривацією гетерогенних за 

віком і статтю (досить часто девіантних) 

вибірок; песихологічна специфіка вікового 

становлення особистості у парадигмі 

«онтогенез-дизонтогенез» (спотворений, 

сповільнений, затриманий та ін. розвиток); 

науково-психологічне вивчення вікових та 

педагогічних трансформацій індивідуального і 

соціально-психологічного розвитку дітей з 

різновидовою (психічною, соціальною, 

сенсорною, материнською, сімейною, 

комунікативною, афективною, екстремальною та 

ін.) депривацією та їхня ревіталізація як 

надання психореабілітаційної, рекреаційної, 

реедукаційної, реінтеграційної, реадаптаційної 

та ін. допомоги. 

Доробок наукової школи. Базова 

монографія і докторська дисертація 

«Психолого-педагогічні основи ресоціалізації 

депривованих підлітків» Гошовського Я. О.; 

захищено 10 кандидатських дисертацій; 

проведено фундаментальне дослідження за 

рахунок видатків державного бюджету за 

темою «Психогенеза ревіталізації 

депривованої особистості»; реалызовано цикл 

науково-практичних семінарів з міжнародною 

участю «Феноменологія депривації: 

психолого-педагогічний і теоретико-

прикладний дискурс» (2010-2020 рр.).  

 

ПРЕДСТАВНИКИ  

Гринько Вікторія Олександрівна – 

кандидат психологічних наук, доктор 

педагогічних наук, Донбаський державний 

педагогічний університет 

Напрями наукових досліджень: 
психологічні складові та критерії діагностики 

професійної мобільності особистості, зокрема 

як подолання різновидової депривації.  

Gryn’ko Victoria – Ph. D. in  Psychology, 

Doctor of Pedagogical Sciences, Donbass State 

Pedagogical University 

Trends of Scientific research: 

Psychological bases of development of 

professional mobility. 

Основні наукові праці: 

1. Гринько В. О. Аналіз теоретичних 

підходів до вивчення феномену „професійна 

мобільність” / Вікторія Олександрівна Гринько 

// Молодь і ринок. – 2011. – № 5 (76) травень. – 

С. 127–131.  

2. Гринько В. О. Готовність  

майбутнього вчителя до інноваційної 

діяльності як умова формування 

професіоналізму / Вікторія Олександрівна 

Гринько // Професіоналізм педагога в 

контексті Європейського вибору  України. 

Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції «Професіоналізм педагога в 

контексті Європейського вибору  України», 

18-20 вересня 2008, м. Ялта. – Зб. Статей. – 
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Васильченко Альона Валеріївна – 

кандидат психологічних наук, Тернопільський 

національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка 

Напрями наукових досліджень: 
психологічні особливості переживання 

заздрощів як наслідку відносної депривації та 

шляхи подолання їх деструктивних проявів у 

юнацькому віці. 

Vasylchenko Alyonа – Ph. D. in  

Psychology, Ternopil Volodynyr Hnatiuk 

National Pedagogical University  

Trends of Scientific research: 

Psychological features of overcoming envy at a 

young age. 
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Мудрак Ігор Аркадійович – кандидат 

психологічних наук, доцент кафедри 

педагогічної та вікової психології 

Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. 

 Напрями наукових досліджень: 
вивчення прояву тривожності депривованих 

підлітків в умовах пенітенціарного закладу. 

Ihor Mudrak – Ph. D. in  Psychology, 

assistant professor of Pedagogical and Age 

Psychology department of Lesya Ukrainka Eastern 

European National University (LUEENU). 

Trends of Scientific research: research of 

the phenomenon of adolescents' anxiety in penal 

institutions. 
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Орос Валентина Миколаївна – 

кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

гуманітарних дисциплін Карпатського 
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вивчення гіперактивності акцентуйованих 

підлітків в умовах депривації. 

Valentyna Oros – Ph. D. in Psychology,  

assistant professor of department of humanities, 

Carpathian Institute of Entrepreneurship, Open 

University of Human Development «Ukraine».  

Trends of Scientific research: research of 

the hyperactivity of accentuation teenagers in 

conditions of social deprivation. 
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Випуск 10. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. 

І. Франка, 2015. – С. 207-216. 

5. Оros W. Psychological features of 

development of accentuative teenagers in the 
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Лазаренко Ольга Володимирівна – 

кандидат психологічних наук, провідний 

спеціаліст, Центр психології і психотерапії, м. 

Луцьк 

Напрями наукових досліджень: 
вивчення психологічних особливостей 

становлення економічної ідентичності в учнів 

раннього юнацького віку в умовах соціально-

економічної депривації. 

Lazarenko Olga – Ph. D. in Psychology,  

Leading specialist, Center for Psychology and 

Psychotherapy, Lutsk 

Trends of Scientific research: 

Psychological peculiarities of economic identity in 

the age of students early adolescence . 
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праць Інституту психології імені Г. С. Костюка 
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праць. – Київ: НУОУ, 2013. – Вип. 1 (32). – С. 

83-87. 
 

Сідоров Олександр Олександрович – 

кандидат психологічних наук, старший 

викладач кафедри психології Львівського 

державного університету внутрішніх справ. 

 Напрями наукових досліджень: 
суїцидальні тенденції студентської молоді як 

наслідок кризи сенсу буття, спричиненої 

різномодальними деприваціями. 

Olexandr Sidorov – Ph. D. in Psychology, 

senior lecturer of psychology department of Lviv 

State University of Internal Affairs 

Trends of Scientific research: suicidal 

tendencies of students as a result of the crisis of 

the sense of being, caused by deprivation. 
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