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студентів. Сподіваємось, що і в наступному навчальному році студентство
університету матиме ще кращі наукові напрацювання.
Одержано 26 квітня 2012 року

І.М.Конет, Л.А.Онуфрієва

IV міжнародна науково-практична конференція
“Актуальні проблеми психології особистості

та міжособистісних взаємин”

На сучасному етапі розвитку психологічної освіти в Україні передбачається
вирішення актуальних, очікуваних та дискусійних питань, пов’язаних з підви-
щенням якості надання освітніх послуг, забезпеченням мобільності і креатив-
ності підходів до психолого-педагогічних процесів навчання, виховання, орга-
нізації підготовки спеціалістів, які працюватимуть у нових соціально-еконо-
мічних умовах.

Розвиток психологічної освіти, зростаючі запити суспільства на кваліфі-
ковані, підготовлені згідно до вимог часу кадри, зумовлюють необхідність
вирішення цілої низки питань у силу того, що психологічна освіта, як і освіта
загалом, потребують удосконалення й об’єктивного висвітлення на конферен-
ціях та сторінках різних часописів.

З 2009 року щорічно у травні місяці проводиться спільно Інститутом
психології ім. Г.С.Костюка НАПН України та Кам’янець-Подільським націо-
нальним університетом імені Івана Огієнка міжнародна науково-практична
конференція “Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних
взаємин”, у якій постійно беруть участь понад 150 вітчизняних та зарубіжних
науковців. За матеріалами конференції видаються тези її учасників.

У цьому році 22–23 травня проведено IV міжнародну науково-практичну
конференцію “Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних
взаємин”, організаторами якої виступили: Національна академія педагогічних
наук України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут
психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, Кам’янець-Подільський націо-
нальний університет імені Івана Огієнка, факультет корекційної та соціальної
педагогіки і психології, лабораторія психології навчання, лабораторія психо-
логії здоров’я, лабораторія педагогіки і психології вищої школи, науково-
дослідний сектор, кафедра психології освіти, Білоруський державний педаго-
гічний університет імені Максима Танка (м.Мінськ, Республіка Білорусь),
Ташкентська медична академія (м.Ташкент, Узбекистан), Казанський (При-
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волзький) Федеральний Університет (м.Казань, Російська Федерація), Інститут
педагогіки Жешівського Університету (м.Жешів, Польща), Тираспольський
державний університет імені Тараса Шевченка (м.Тирасполь, Молдова).

Оргкомітет конференції очолили співголови:
Завальнюк Олександр Михайлович, ректор Кам’янець-Подільського націо-

нального університету імені Івана Огієнка, академік АН ВО України, доктор
історичних наук, професор;

Максименко Сергій Дмитрович, директор Інституту психології ім. Г.С.Кос-
тюка НАПН України, академік НАПН України, доктор психологічних наук,
професор;

Карімов Шавкат Ібрагімович, ректор Ташкентської медичної академії,
доктор медичних наук, академік, Узбекистан;

Гафуров Ільшат Рафкатович, ректор Казанського (Приволзького) Феде-
рального Університету, доктор економічних наук, професор, Російська Фе-
дерація;

Кухарчик Петро Дмитрович, ректор Білоруського державного педаго-
гічного університету імені Максима Танка, член-кореспондент Національної
академії наук, доктор технічних наук, професор, Республіка Білорусь;

Станіслав Уліаш, ректор Жешівського університету, професор, Польща;
Беріл Степан Іордановіч, ректор Придністровського державного уні-

верситету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук, професор,
Республіка Молдова.

До складу оргкомітету конференції ввійшли:
Кеба Олександр Володимирович, проректор з наукової роботи Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор філо-
логічних наук, професор;

Болтівець Сергій Іванович, доктор психологічних наук, професор, за-
ступник директора Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України;

Чепєлєва Наталія Василівна, член-кореспондент НАПН України, доктор
психологічних наук, професор, заступник директора Інституту психології
ім. Г.С.Костюка НАПН України;

Шинкарюк Анатолій Іванович, доктор психологічних наук, професор,
проректор із заочного навчання та зв’язках з навчальними закладами, завідувач
кафедри загальної психології Кам’янець-Подільського національного уні-
верситету імені Івана Огієнка;

Балл Георгій Олексійович, член-кореспондент НАПН України, доктор пси-
хологічних наук, професор, Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України;

Моляко Валентин Олексійович, академік НАПН України, доктор пси-
хологічних наук, професор, завідувач лабораторією психології творчості Інсти-
туту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України;

Боришевський Мирослав Йосипович, член-кореспондент НАПН України,
доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторією психології
особистості Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України;
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Савчук Віктор Олексійович, проректор з міжнародних відносин і зв’язків
з органами державної влади, самоуправління та засобів масової інформації
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник;

Конет Іван Михайлович, начальник науково-дослідного сектору Кам’я-
нець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор
фізико-математичних наук, професор;

Онуфрієва Ліана Анатоліївна, завідувач лабораторії психології навчання,
заступник начальника науково-дослідного сектору Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка, кандидат психологічних наук,
доцент;

Співак Віталій Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, декан
факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-По-
дільського національного університету імені Івана Огієнка;

Савицька Ольга Вікторівна, завідувач навчально-науковою лаборато-
рією педагогіки і психології вищої школи Кам’янець-Подільського національ-
ного університету імені Івана Огієнка, кандидат психологічних наук, доцент;

Дуткевич Тетяна Вікторівна, завідувач кафедри психології освіти Ка-
м’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, кан-
дидат психологічних наук, професор;

Дідик Наталія Михайлівна, асистент кафедри соціальної педагогіки і
соціальної роботи, голова Ради молодих вчених факультету корекційної та
соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка.

На відкритті конференції з вітальним словом виступили:
Завальнюк О.М., ректор Кам’янець-Подільського національного універ-

ситету імені Івана Огієнка, академік АН ВО України, доктор історичних наук,
професор; Максименко С.Д., директор Інституту психології ім. Г.С.Костюка
НАПН України, академік НАПН України, доктор психологічних наук, про-
фесор, які висловили сподівання щодо ретельного висвітлення питань з тема-
тики конференції у ході пленарних, секційних засідань та круглих столів і
майстер-класів.

Особливий інтерес в учасників конференції викликали доповіді відомих
науковців, які виступили на пленарному засіданні. Так у своєму виступі
директор Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, академік НАПН
України, доктор психологічних наук, професор Максименко С.Д. зробив
спробу спрогнозувати розвиток особистості в умовах сучасних глобальних
змін та теоретично проаналізував процес соціалізації особистості на тлі сього-
денних стрімких цивілізаційних змін. Індивідуальний розвиток людини, осо-
бистості стає за таких умов, з одного боку, основним показником прогресу,
а з іншого – головною передумовою подальшого розвитку суспільства. Усві-
домлення цих закономірностей має визначати пріоритети наших зусиль,
спрямованих на вдосконалення освіти та її наукового забезпечення.
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На пленарному засіданні з доповідями також виступили:
Уршуля Груца-Мьонсік, доктор педагогічних наук, доктор-ад’юнкт Ін-

ституту педагогіки Жешівського Університету (Польща) “Опіка як моральний
вибір вільної людини”;

Марек Палюх, професор надзвичайний Інституту педагогіки Жешівського
університету, керівник Інституту Соціальної Праці; доктор габілітований
гуманітарних наук у галузі педагогіки “Старість і старіння у філософсько-
суспільному аспекті” (м.Жешів, Польща);

Мамонько О.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры олигофре-
нопедагогики, Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка “Особенности формирования навыков самообслу-
живания у детей дошкольного возраста с тяжелыми и (или) множественными
нарушениями психического и (или) физического развития” (г.Минск, Респуб-
лика Беларусь)

Кучеряну С.Г., кандидат психологических наук, доцент кафедры психо-
логии, Приднестровский государственный университет имени Тараса Шев-
ченко “Особенности коммуникативной толерантности студентов педагоги-
ческих спеціальностей” (г.Тирасполь, Республика Молдова);

Твардовская А.А., кандидат психологических наук, старший преподаватель
кафедры специальной психологии и коррекционной педагогики, Институт
психологии и педагогики Казанского (Приволжского) федерального универси-
тета “Изучение мыслительной деятельности детей младшего школьного возрас-
та с детским церебральным параличом” (г.Казань, Российская Федерация);

Жигайло Н.І., доктор психологічних наук, професор, Львівський націо-
нальний університет імені Івана Франка “Психологія духовного становлення
молодого вченого” (м.Львів, Україна);

Мойсеєнко Л.А., доктор психологічних наук, професор кафедри вищої
математики, Івано-Франківський національний технічний університет нафти
і газу “Шляхи активізації творчого мислення” (м.Івано-Франківськ, Україна);

Шинкарюк А.І., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри
загальної та практичної психології, проректор із заочного навчання та зв’язках
з навчальними закладами, Кам’янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка “Особливості експериментального дослідження М.М.Лан-
ге психомоторики” (м.Кам’янець-Подільський, Україна).

Після цього робота конференції продовжувалась у таких секціях:
• психологічні підвалини атрибутивних ознак особистості: функції, роз-

виток, здійснення;
• механізми трансформації структурних компонентів діяльності у влас-

тивості особистості;
• проблеми розвитку, формування та соціалізації особистості;
• експериментальні дослідження в психології особистості;
• проблеми особистості і міжособистісних взаємин у навчально-вихов-

ному процесі;
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• особливості збереження психічного здоров’я особистості;
• психологія міжособистісних взаємин у сфері професійної діяльності;
• психологічні механізми становлення цінностей особистості;
• психологія становлення цінностей особистості в онтогенезі;
• психолінгвістичний аспект дослідження розвитку особистості.
У перший день роботи конференції було проведено майстер-клас “Мета-

теоретичне мислення у психотерапії” Щербиною Л.Ф., кандидат психоло-
гічних наук, докторант, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка.

Гості конференції після секційних засідань здійснили екскурсії по Старому
місту і в місто Хотин.

Учасники конференції мали можливість опублікувати свої статті у збірнику
наукових праць “Проблеми сучасної психології” Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології
ім. Г.С.Костюка НАПН України. З ініціативи ректора нашого університету
Завальнюка Олександра Михайловича і підтримки директора Інституту пси-
хології ім. Г.С.Костюка НАПН України Максименка Сергія Дмитровича та
виконанням їх доручення Онуфрієвою Ліаною Анатоліївною у квітні 2008
року було підписано угоду між Інститутом психології ім. Г.С.Костюка НАПН
України та Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана
Огієнка про створення спільної лабораторії психології навчання (завідувач
лабораторії – Онуфрієва Л.А.) і заснування вперше спільного збірника науко-
вих праць “Проблеми сучасної психології”, який було зареєстровано у Мініс-
терстві юстиції України (серія КВ №14574-3545Р від 11.11.2008 р.).

Ще у 2008 році вийшли перших два випуски цього збірника.
27 травня 2009 року відповідно до постанови Президії ВАК України (№1–

05/2 від 27 травня 2009 року) збірник наукових праць “Проблеми сучасної
психології” внесено до Переліку наукових фахових видань України з психології,
який видається за редакцією С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої.

На цей час вийшли друком 18 випусків збірника наукових праць “Проблеми
сучасної психології”. Усі випуски збірника розміщено на сайті Національної
бібліотеки України імені В.І.Вернадського. У квітні 2012 року з 16 випуску
збірнику наукових праць “Проблеми сучасної психології” присвоєно міжна-
родний номер ISSN 2227-6246.

У наукових статтях, поданих учасниками конференції до збірника “Про-
блеми сучасної психології”, висвітлено результати сучасних теоретико-експе-
риментальних досліджень з психології, представлено широкий спектр наукових
розробок вітчизняних дослідників; здійснено аналіз проблем, умов і труднощів
психічного розвитку, вікових та індивідуальних особливостей становлення
особистості й психології навчання. Наукові розвідки авторів присвячені ак-
туальним проблемам психології, розраховані на фахівців-психологів, докто-
рантів, аспірантів, магістрантів і студентів спеціальностей психологічних
факультетів, а також на всіх, хто цікавиться сучасними проблемами психології.
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Як бачимо, спільно Інститутом та Університетом зроблено велику роботу
у напрямку розширення наукової співпраці. Надіємося у майбутньому також
на вагомі результати у спільній науковій діяльності.

Підсумовуючи роботу конференції, її учасники відзначили чітку роботу
організаційного комітету та висловили особливу подяку на адресу керівництва
нашого університету і Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України
і прийняли резолюцію щодо необхідності щорічного проведення науково-
практичної конференції з обраної тематики з метою обміну інформацією,
апробацією результатів теоретико-експериментальних пошуків, а також визна-
чення досліджень на перспективу.

Загалом у роботі конференції IV міжнародної науково-практичної конфе-
ренції “Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взає-
мин” взяли участь понад 200 осіб з України, серед яких понад 60 молодих вчених
та 13 учасників із зарубіжних країн. Серед учасників конференції – 10 студентів
і магістрантів. У роботі конференції взяли участь науковці із 79 навчальних
закладів і установ із 6 країн (Республіка Білорусь, Російська Федерація, Поль-
ща, Республіка Молдова, Узбекистан і Україна).
Одержано 7 червня 2012 року

І.М.Конет
Міжнародна конференція

“Теорія наближення функцій та її застосування”
28 травня – 3 червня 2012 року на базі фізико-математичного факультету

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
проведено міжнародну наукову конференцію з теорії наближення функцій,
присвячену 70-річчю від дня народження доктора фізико-математичних наук,
професора, члена-кореспондента НАН України О.І.Степанця (1942–2007).

Народився Олександр Іванович Степанець 24 травня 1942 року в селі Ко-
марівка Борзнянського району Чернігівської області в сім’ї вчителів. У 1959
році закінчив зі срібною медаллю Комарівську середню школу. Після закін-
чення школи працював у місцевому колгоспі. У 1960 році вступив на механіко-
математичний факультет Київського державного університету імені Тараса
Шевченка, після закінчення якого почав працювати у відділі теорії функцій
Інституту математики Академії наук України.

21 січня 1969 року Олександр Іванович захистив кандидатську дисертацію
“О некоторых линейных процессах приближения функций” (науковий керівник
– член-кореспондент АН УРСР В.К.Дзядик).


