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Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук. – 

Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2017. – 84 с. – (Серія «Біобібліографія вчених 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»). 

 

 

 

 

 

Біобібліографічний покажчик підготовлено до ювілею доктора 

психологічних наук, професора, декана факультету психології 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки  – Жанни 

Петрівни Вірної. 

Уміщено бібліографію праць науковця, що охоплюють період від 1990 до 

2016 рр., а також біографічний нарис. Видання доповнене допоміжними 
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The bio-bibliographical index prepared to jubilee of the doctor of psychological 

sciences, professor, the dean of the Psychology’s Faculty of Lesya Ukrainka Eastern 

European National University – Virna Zhanna Petrivna. 

The scientist’s papers are presented in the bibliographic order, covering the period 

from 1990 tо 2016, and biographical essay. Auxiliary indexes are added to the edition. 

The bibliographical description of the publications is compiled in accordance with 

the valid standards. 

The book is appointed to scholars, teachers, post-graduates, students. 
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ВІД УПОРЯДНИКА 

 

Біобібліографічний покажчик присвячено життю і діяльності та публікується 

з нагоди 50-річчя від дня народження доктора психологічних наук, професора, 

декана факультету психології Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки – Жанни Петрівни Вірної. 

Посібник містить розділи: біографічний нарис, хронологічний покажчик 

наукових праць та участь у підготовці науково-педагогічних кадрів.  

Хронологічний покажчик наукових праць професора Ж. П. Вірної 

представлено в другому розділі покажчика. Він включає перелік дисертацій та 

авторефератів на здобуття наукового ступеня, монографій, навчальних посібників 

та методичних матеріалів, публікацій у наукових збірниках та періодичних 

виданнях, доповідей на наукових конференціях та семінарах, газетних публікацій 

та інтерв’ю, публікацій про Ж. П. Вірну, які розкривають аспекти діяльності 

науковця з 1990 по 2016 р. 

Третій розділ посібника «Участь у підготовці науково-педагогічних кадрів» 

вміщує перелік авторефератів дисертацій, захищених під науковим керівництвом 

Ж. П. Вірної, а також перелік авторефератів дисертацій, під час захисту яких 

науковець виступила офіційним опонентом 

У межах розділів бібліографічні описи розміщені в хронологічному порядку, 

у межах року – за абеткою. Співавтори зазначені в області приміток, після 

бібліографічного опису документа.  

Матеріали в покажчику бібліографуються мовою оригіналу. Усі записи мають 

наскрізну нумерацію, для зручності пошуку використовується система 

допоміжного довідкового апарату: алфавітний покажчик назв праць науковця та 

іменний покажчик співавторів.  

Матеріали, зібрані в покажчику, переважно звірені dе visu. 

Бібліографічний опис видань та скорочення термінів у покажчику подаються 

відповідно до ДСТУ ГОСТу 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний 

опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний 

опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та 
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правила», ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила» та ГОСТ 7.11-78 «Сокращение слов 

и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом 

описании». 

При відборі матеріалу до покажчика використано довідковий апарат 

бібліотеки СНУ ім. Лесі Українки, електронні фонди Національної бібліотеки 

України ім. В. І. Вернадського та інших провідних бібліотек України.  
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І. БІОГРАФІЧНИЙ НАРИС 

Вірна Жанна Петрівна, народилась 1 червня 1967 року в м. Луцьку у сім’ї 

військовослужбовців.  

У 1988 році закінчила Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі 

Українки і розпочала трудову діяльність у загальноосвітній школі № 8 на посаді 

вихователя групи продовженого дня. З 1989 по 2000 рік працює на кафедрі 

психології асистентом, а згодом старшим викладачем у Луцькому державному 

педагогічному інституті імені Лесі Українки. У 1993 році вступила до аспірантури 

в Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, де у 1996 році було 

захищено дисертацію «Формування професійного ставлення до клієнта в процесі 

підготовки практичних психологів» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія) 

на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Продовження 

педагогічно-наукової діяльності на кафедрі психології волинського вишу на 

посаді старшого викладача і згодом доцента триває до вступу у докторантуру 

Волинського державного університету імені Лесі Українки у 2001 році. У 2004 

році захищено дисертацію «Мотиваційно-смислова регуляція у професіоналізації 

психолога» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології) на здобуття 

наукового ступеня доктора психологічних наук в Інституті психології ім. Г. С. 

Костюка АПН України. 

З 2005 року очолює факультет психології, а у 2006 році отримує вчене звання 

професора кафедри загальної та соціальної психології. Обсяг теоретичних знань 

та практичні навички послідовно відображаються викладачем в серії публікацій 

навчально-методичного та наукового-дослідницького плану. На даний час під 

керівництвом професора захищено 19 кандидатських дисертацій. Професор Ж. П. 

Вірна виступила офіційним опонентом на захисті 55 дисертацій, серед яких 17 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук.  

Створена професором наукова школа дослідження життєвого і професійного 

шляху особистості працює над проблемами організації та проведення досліджень 

з вивчення мотиваційно-смислових утворень особистості, відстеження динаміки 

трансформаційних змін мотиваційної сфери особистості та впровадження 
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інноваційних технологій регуляції мотиваційних трансформацій в професійному 

досвіді особистості. Презентація доробків наукової школи відбувається на 

науково-практичних конференціях з проблем професійної психології, ініціатором 

та організатором яких є професор Ж. П. Вірна та її колеги. 

Вірна Ж. П. очолює Волинське обласне відділення Всеукраїнської 

громадської організації «Товариство психологів України»; спеціалізовану вчену 

раду із захисту кандидатських дисертацій у Волинському національному 

університеті імені Лесі Українки із спеціальностей 19.00.01 – загальна психологія; 

історія психології; також є членом спеціалізованої вченої ради із захисту 

докторських дисертацій у Харківському національному університеті імені В. 

Н. Каразіна; член експертної комісії МОН України з акредитації та ліцензування 

вищих навчальних закладів; заступник головного редактора фахового 

психологічного часопису «Психологічні перспективи», член Редакційної ради 5 

наукових часописів; керівник науково-дослідної лабораторії інтегральних 

досліджень особистості, член вченої та професорської рад Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки. З 2014 року очолює 

волонтерський проект «Волинський АКМЕ-Університет для людей вікової 

категорії 50+». Автор понад 150 наукових праць. 

Нагороджена нагрудним знаком «За наукові досягнення» (2006), грамотою 

Міністерства освіти та науки України (2009), Грамотою Верховної ради України 

(2010), Золотим нагрудним знаком Волинського національного університету імені 

Лесі Українки (2012); Почесною відзнакою Святої Праведної Анни (ІІ ступеня) 

(2015). 
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ІІ. ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ПРОФЕСОРА 

ВІРНОЇ ЖАННИ ПЕТРІВНИ 

 

Дисертації та автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня 

1996 

1. Вірна Ж. П. Формування професійного ставлення до клієнта в процесі 

підготовки практичних психологів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 

19.00.07 / Вірна Жанна Петрівна ; АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. 

Костюка АПН. – Київ, 1996. – 24 с. – укp. 

2. Вірна Ж. П. Формування професійного ставлення до клієнта в процесі 

підготовки практичних психологів : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / 

Вірна Жанна Петрівна ; АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка 

АПН. – Київ, 1996. – 172 арк. – укp. 

2004 

3. Вірна Ж. П. Мотиваційно-смислова регуляція у професіоналізації 

психолога : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Вірна Жанна 

Петрівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ, 2004. – 

36 c. – укp. 

4. Вірна Ж. П. Мотиваційно-смислова регуляція у професіоналізації 

психолога : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Вірна Жанна Петрівна ; 

Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – 437 арк. – укp. 

Монографії 

2003 

5. Мотиваційно-смислова регуляція у професіоналізації психолога : 

монографія / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі 

Українки, 2003. – 320 с. : іл. – Бібліогр.: с. 299–319. 

 

 

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=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%96$
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=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%96$
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=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%96$
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=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%96$
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2009 

6. Активізація мотиваційних трансформацій особистості у процесі 

збереження психічного здоров’я // Реалізація здорового способу життя – 

сучасні підходи : монографія / за заг. ред. М. Лук’янченка, В. Куриш [та 

ін.]. – Дрогобич, 2009. – С. 490–500. 

2013 

7. Ефективна професіоналізація: методологія та практика життєво-стильової 

концепції особистості // Сучасні напрями психологізації професійної 

підготовки фахівців : монографія / Класич. приват. ун-т ; В. Й. Бочелюк, І. 

В. Ващенко, Т. В. Ткач, Т. О. Афанасьєва, Ж. П. Вірна ; за ред. 

В. Й. Бочелюка. – Запоріжжя, 2013. – Т. 3. – С. 159–176. 

2014 

8. Особистісна вимогливість професіонала: теорія, практика, методи 

вивчення : монографія / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк 

: СНУ ім. Лесі Українки, 2014. – 256 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 135–153. 

Співавт.: А. Б. Мудрик. 

2015 

9. Професійна безпека: динаміка і ризики прояву професійних деформацій 

фахівця // Психологія професійної безпеки: технології конструктивного 

самозбереження особистості : колект. моногр. / М-во освіти та науки 

України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [кол. авт.: О. В. 

Лазорко та ін.] ; за заг. ред. Ж. Вірної. – Луцьк, 2015. – С. 30–49. 

10. Психологія професійної безпеки: технології конструктивного 

самозбереження особистості : колект. моногр. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. 

Лесі Українки ; за ред. Ж. Вірної. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2015. – 

587 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці глав. 

Співавт.: О. В. Лазорко, Л. Акімова, В. Грандт, В. Подляшаник. 

11. Психологія професійної компетентності медичних сестер: адаптаційний 

вимір : колект. моногр. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за ред. 
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Ж. Вірної. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2015. – 227 с. : рис., табл. – 

Бібліогр.: с. 206–223. 

Співавт.: О. В. Лазорко, П. Д. Гайдучик, А. М. Лазько, І. В. Кміть. 

2016 

12. Професійний самоменеджмент особистості : монографія / Східноєвроп. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – 212 с. 

Співавт.: О. Фенина. 

Навчальні посібники, методичні матеріали 

1992 

13. Игровые формы психокоррекции: использование игровых упражнений в 

развитии внимания : [методичка] / Луцкий гос. пед. ин-т им. Леси 

Украинки. – Луцк, 1992. – 20 с. 

14. Методичні рекомендації з безвідривної педагогічної практики для 

студентів 2-3 курсів : практичні завдання з педагогіки та психології / 

Луцький держ. пед. ін-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1992. – 33 с. 

Співавт.: Г. І. Кримська, Л. І. Корміна, А. С. Денисюк. 

1997 

15. Готовність до шкільного навчання : метод. рек. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі 

Українки – Луцьк, 1997. – 52 с. 

Співавт.:  І. А. Мудрак. 

2001 

16. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з психології / Волин. 

держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 2001. – 16 

с.  

Співавт.:  Д. П. Власюк, А. К. Мудрик. 

17. Порівняльна психологія : метод. додатки до проведення практич. занять / 

Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 

2001. – 44 с. 
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18. Психофізіологія : завдання і задачі для самопідготовки студентів / Волин. 

держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 2001. – 60 

с. 

2003 

19. Основи професійної орієнтації : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. 

/ М-во освіти і науки України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – 

Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 2003. – 156 с. – Бібліогр.: с. 152–154. 

2006 

20. Концептуально-технологічні аспекти управлінської діяльності у 

моніторингу впровадження державних стандартів освіти // Моніторинг 

впровадження державних стандартів освіти : брошура. – Луцьк, 2006. – С. 

5–8. 

2007 

21. Психологія особистісної події : робоча навч. програма курсу для студентів 

спец. «Психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» / Волин 

держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т психології, Каф. загальної і соціальної 

психології. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 2007. – 32 с. – Бібліогр.: с. 

22–28. 

2012 

22. Історія психології : робоча навч. програма для студентів спец. 

«Психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Волин. нац. 

ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. – 40 с. 

2014 

23. Психологія безпеки : робоча програма навч. дисципліни для студентів 

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спец. 8.03010201 «Психологія» 

денної форми навчання. – Луцьк : Вежа-друк. – 25 с. 

24. Соціально-політичні небезпеки // Безпека життєдіяльності : підруч. для 

студентів вищ. навч. закл. / за ред. І. Я. Коцана ; художник-оформлювач 

І. М. Безрукавий. – Харків, 2014. – С. 182–223. 
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2016 

25. Психологія особистісної події : [навч. посіб.] / Східноєвроп. нац. ун-т ім. 

Лесі Українки. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2016. – 148 с. 

Публікації у наукових збірниках та періодичних виданнях 

1995 

26. Смислова легітимація: аспекти професійного самовизначення майбутніх 

практичних психологів // Педагогічний пошук : наук.-метод. вісн. / Упр. 

освіти Волин. облдержадмін., Волин. обл. навч.-метод. ін-т післядиплом. 

освіти пед. кадрів ; [редкол.: Г. С. Маслай та ін. ]. – Луцьк, 1995. – Вип. 8. 

– С. 23–32. 

1998 

27. Вивчення психологічних параметрів усвідомлення професійного образу 

майбутніми практичними психологами // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту / 

Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: О. Н. Дем’янчук [та ін.]. – 

Луцьк, 1998. – № 9 : Педагогічні та психологічні науки. – С. 25–29. 

28. Генезис мотиваційної сфери та формування особистості // Проблеми 

педагогічних технологій : темат. зб. наук. пр. / Акад. наук вищ. шк. 

України, Акад. пед. наук, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Волин. 

академ. дім. – Луцьк, 1998. – Вип. 3. – С. 11–15. 

Співавт.: О. Іванашко. 

29. Професійно-прогностичні аспекти побудови моделі фахівця // Соціалізація 

особистості : міжкафедр. зб. наук. ст. / М-во освіти України, Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 1998. – Вип. 3. – С. 8–12. 

30. Профессиональное самоопределение: аспекты смысловой легитимации // 

Персонал : наук. журн. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 1998. – 

№ 4. – С. 94–96. 

1999 

31. До проблеми рефлексивно-смислового оформлення цілепокладання 

особистості // Духовність як основа консолідації суспільства: Аналітичні 
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розробки, пропозиції наукових та практичних працівників: Уряду України, 

Президенту, законодавчій, виконавчій владі : міжвідом. наук. зб. / Наук.-

дослід. ін-т проблем людини ; А. І. Комарова [та ін.]. – Київ, 1999. – Т. 16. 

– С. 226–228. 

2001 

32. Діагностика актуальної та потенційної зон професійної реалізації 

особистості майбутнього фахівця // Вісн. нац. техн. ун-ту України 

«Київський політехнічний інститут». Серія: Філософія, психологія, 

педагогіка / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України 

«Київський політехнічний інститут» ; [редкол.: Б. В. Новіков (голова) та 

ін.]. – Київ, 2001. – № 3, кн. 1. – С. 61–65. 

33. Мотиваційно-смислова саморегуляція особистості: панорама структурно-

функціональних проявів // Проблеми загальної та педагогічної психології : 

зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / АПН 

України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; ред. С. Д. Максименко. – Київ, 

2001. – Т. 3, ч. 7. – С. 35–42. 

34. Проблема криз особистісної самопрезентації практичних психологів у 

контексті професійного самовизначення // Особистісні кризи 

студентського віку : зб. наук. ст. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі України, 

Соц.-психол. служба ; за ред. Т. М. Титаренко. – Луцьк, 2001. – С. 78–84.  

35. Професійні смисли і фактор значимості // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька 

академія». Серія: Психологія і педагогіка : зб. наук. пр. / Нац. ун-т 

«Острозька академія» ; ред. І. Д. Пасічник. – Острог, 2001. – Вип. 2. – С. 

21–25. 

36. Смислова регуляція в консультаційному процесі // Психологічні 

перспективи = Psychological Prospects / Волин. держ. ун-т ім. Лесі 

Українки, Ін-т соц. та політ. психології АПН України ; [редкол.: 

В. Татенко та ін.]. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С. 121–127. 
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2002 

37. До проблеми професійної успішності практикуючого психолога // 

Психологічні перспективи = Psychological Prospects / Волин. держ. ун-т ім. 

Лесі Українки, Ін-т соц. та політ. психології АПН України ; [редкол.: В. 

Татенко та ін.]. – Луцьк, 2002. – Вип. 2. – С. 132–140.  

38. До проблеми розвитку особистості та координації мозкових механізмів в 

структурі її психічної саморегуляції // Зб. наук. пр.: філософія, соціологія, 

психологія / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; редкол.: Л. Е. Орбан-

Лембрик (голов. ред.) та ін. – Івано-Франківськ, 2002. – Вип. 7, ч. 2. – С. 

108–116. 

39. Життєві та професійні перспективи в структурі особистісної саморегуляції 

// Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки : 

зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; редкол.: Л. В. 

Волинська (відп. ред.) та ін. – Київ, 2002. – Вип. 15. – С. 22–31. 

40. Проблема смислової реальності (контекстуально-парадигмальний підхід) // 

Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія: Психологія і педагогіка 

: зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Острозька академія» ; ред. І. Д. Пасічник. – 

Острог, 2002. – Вип. 3. – С. 149–159. 

41. Професійна ідентифікація: побудова і валідизація тесту кольорових 

відношень для діагностики усвідомлення професійного образу //  

Практична психологія та соціальна робота : наук.-практ. та освітньо-метод. 

журн. / Компанія «Социс», Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України 

[та ін.]. – Київ, 2002. – № 3. – С. 21–24. 

42. Професіоналізація: теоретико-методологічні витоки психологічного 

забезпечення // Педагогіка і психологія професійної освіти : наук.-метод. 

журн. / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти, Акад. пед. наук 

України, Нац. ун-т «Львівська політехніка», Львів. наук.-практ. центр. ; 

голов. ред. Н. Г. Ничкало. – Львів, 2002. – № 3. – С. 186–196. 

43. Смислова регуляція діяльності в ракурсі концепції установки: теоретичний 

аналіз та новий погляд на проблему // Вісн. Київ. міжнар. ун-ту. Серія: 
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Педагогічні науки. Психологічні науки / Київ. міжнар. ун-т. – Київ, 2002. – 

Вип. 1. – С. 143–150. 

2003 

44. Імперативний модус самоставлення у стильових характеристиках 

саморегуляції психологів // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». 

Серія: Психологія і педагогіка : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Острозька 

академія» ; ред. І. Д. Пасічник. – Острог, 2003. – Вип. 4. – С. 23–31. 

45. Інтернальність та індивідуальний стиль саморегуляції у професійному 

становленні психолога // Педагогіка і психологія професійної освіти : 

наук.-метод. журн. / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти, Акад. 

пед. наук України, Нац. ун-т «Львівська політехніка», Львів. наук.-практ. 

центр. ; голов. ред. Н. Г. Ничкало. – Львів, 2003. – № 1. – С. 192–202. 

46. Особливості професійної ідентифікації та індивідуального стилю 

саморегуляції психологів // Психологічні перспективи = Psychological 

Prospects / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. та політ. 

психології АПН України ; [редкол.: В. Татенко та ін.]. – Луцьк 2003. – Вип. 

4. – С. 77–82. 

47. Професійний досвід: метод визначення стилів мотиваційно-смислової 

регуляції професійної реалізації особистості // Вісник Харків. нац. ун-ту / 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; редкол.: О. Ф. Іванова (відп. ред.) [та 

ін.]. – Харків, 2003. – № 599 : Психологія. – С. 62–67. 

48. Професійний досвід: особистісні резерви мотиваційної саморегуляції // 

Вісник Львів. нац. ун-ту. Серія: Філософські науки / Львів. нац. ун-т ім. І. 

Франка ; редкол.: В. Мельник (голов. ред.) [та ін.]. – Львів, 2003. – Вип. 5 – 

С. 483–492. 

49. Ціннісні орієнтири професійного досвіду психологів // Проблеми загальної 

та педагогічної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка 

АПН України / АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; ред. С. Д. 

Максименко. – Київ, 2003. – Т. 5, ч. 4. – С. 82–90. 
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2004 

50. Актуально-потенційні закономірності прояву стилів мотиваційно-

смислової регуляції професійної реалізації педагогів // Практична 

психологія та соціальна робота : наук.-практ. та освітньо-метод. журн. / 

Компанія «Социс», Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України [та ін.]. 

– Київ, 2004. – № 8. – С. 74–78. 

Співавт.: О. Є. Іванашко. 

51. Життєво-стильовий концепт мотиваційно-смислової регуляції: 

обґрунтування й аналіз // Психологічні перспективи = Psychological 

Prospects / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. та політ. 

психології АПН України ; [редкол.: В. Татенко та ін.]. – Луцьк, 2004. – 

Вип. 5. – С. 66–76. 

2005 

52. Активізація партисипативних потреб вчителя: аспекти мотиваційно-

смислової регуляції // Педагогіка і психологія професійної освіти : наук.-

метод. журн. / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти, Акад. пед. 

наук України, Нац. ун-т «Львівська політехніка», Львів. наук.-практ. 

центр. ; голов. ред. Н. Г. Ничкало. – Львів, 2005. – № 6. – С. 115–123. 

53. Внутрішня картина психічного здоров’я в структурі неврогенезу 

особистості // Вісн. Чернігів. держ. пед. ун-ту. Серія: Психологічні науки / 

Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; ред. О. Ф. Явоненко. – 

Чернігів, 2005. – Вип. 31, т. 1. – С. 87–91. 

54. Ґендерні особливості прояву агресивності в умовах професійної 

переорієнтації безробітних // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». 

Серія: Психологія і педагогіка : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Острозька 

академія» ; ред. І. Д. Пасічник. – Острог, 2005. – Вип. 6, ч. 1. – С. 48–55. 

55. Освіта як автобіографічний факт особистості // Практична психологія та 
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