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РУДЗЕВИЧ ІРИНИ ЛЕОНІДІВНИ 

 
№ 

з/

п 

Назва Характер 

роботи 

Вихідні дані Обсяг Співавтори 

1. Педагогічні та 

психологічні 

аспекти 

формування 

здорового 

способу життя у 

розумово 

відсталих учнів 

Моногра-

фія 

Педагогічні та 

психологічні аспекти 

формування здорового способу 

життя у розумово відсталих 

учнів / І.Л. Рудзевич, О.В. 

Коган. - Кам'янець-Подільський: 

Кам'янець-Подільський 

національний університет імені 

Івана Огієнка, 2014. – 164 с. 

 

15/2 О.В. Коган 

2. Теорія і 

методика 

виховання дітей 

в спеціальній 

школі. 

Навчаль-

но-

методич-

ний 

посібник 

Теорія і методика виховання 

дітей в спеціальній школі: 

навчально-методичний посібник 

/ О.М.Вержиховська, 

І.Л.Рудзевич.‒ 2-е вид., перероб.і 

доп. ‒ Кам’янець-Подільський: 

Кам’янець-Подільський 

національний університет імені 

Івана Огієнка: 2016 .‒292с. 

17/2 О.М.Вержи

ховська 

3. Спеціальна 

методика 

виховання дітей 

з тяжкими 

порушеннями 

мовлення 

Навчаль-

но-

методич-

ний 

посібник 

Спеціальна методика виховання 

дітей з тяжкими порушеннями 

мовлення : навчально-

методичний посібник / О.М. 

Вержиховська, Н.М. Гончарук, 

І.Л. Рудзевич. – 2-е вид., 

перероб. і доп. – Кам’янець-

Подільський : Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, 

2017. – 272 с. 

14.7/2 О.М.Вержи

ховська 

4. Теоретичні 

аспекти 

проблеми 

психологічних 

особливостей 

юнацького віку 

в контексті 

педагогічних 

конфліктів 

Стаття Вісник Кам’янець-Подільського 

національного університету 

імені Івана Огієнка. Корекційна 

педагогіка і психологія / за ред.. 

О.М. Вержиховської, В.І. 

Співака. – Вип. 4. – Кам’янець-

Подільський: ПП Медобори-

2006, 2013. – 252 с. – С.199-208 

 

10 / 0,4  

5. Психолого-

педагогічні 

аспекти 

формування 

здорового 

способу життя у 

Тези Матеріали V Міжнародної 

науково-практичної конференції 

/ за ред. С.Д.Максименка, Л.А. 

Онуфрієвої. – Кам’янець-

Подільський, 2013. – 56-60. 

0,2  



розумово 

відсталих учнів 

6. Оптимізація 

валеологічної 

освіти у процесі 

формування 

здорового 

способу життя у 

розумово 

відсталих учнів 

Тези Актуальні проблеми психології 

особистості та міжособистісних 

взаємин, 24-25 квітня 2014 р.: 

Матеріали VІ Міжнародної 

науково-практиної конференції / 

За ред. С.Д.Максименка, 

Л.А.Онуфрієвої. - Кам’янець-

Подільський, 2014. – 227-230. 

0,2  

7. Соціалізація 

особистості: 

соціопсихологі-

чний контекст 

Стаття Проблеми сучасної психології. 

Збірник наукових праць 

Кам’янець-Подільського 

національного університету 

імені Івана Огієнка, Інституту 

психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України / за ред.. С.Д. 

Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – 

Вип. 24. - Кам’янець-

Подільський: Аксіома, 2014. – С. 

177-190. 

(Фахове видання) 

13/  4,3 В.І. 

Докаш, 

Л.А. 

Онуфрієва 

8. Психолого-

педагогічне 

забезпечення 

формування 

здорового 

способу життя у 

старшокласникі

в із вадами 

інтелекту 

Стаття Проблеми сучасної психології: 

Збірник наукових праць 

Кам’янець-Подільського 

національного університету 

імені Івана Огієнка, Інституту 

психології Імені Г.С.Костюка 

НАПН України / За ред. 

С.Д.Максименка, 

Л.А.Онуфрієвої. – Вип.26 – 

Кам’янець-Подільський: 

Аксіома, 2014, - 708 с. – 255-264 

С. 

(Фахове видання) 

0,5  

9. Психологічні 

особливості 

виникнення 

конфліктів у 

навчально-

виховному 

процесі 

Стаття Проблеми сучасної психології: 

Збірник наукових праць 

Кам’янець-Подільського 

національного університету 

імені Івана Огієнка, Інституту 

психології Імені Г.С.Костюка 

НАПН України / За ред. 

С.Д.Максименка, 

Л.А.Онуфрієвої. – Вип.28 – 

Кам’янець-Подільський: 

Аксіома, 2015, - 736 с. – 505-517 

С. 

(Фахове видання) 

0,5  

10. Програма 

формування 

психологічних 

засобів 

подолання 

деструктивних 

Стаття Социальная психология 

здоровья и современные 

информационные технологии: 

сб. научных статей межд. науч.-

практ. конференции, Брест, 14-

15 апреля 2015 г.: в 2 ч. / Брест. 

0,5  



педагогічних 

конфліктів 

Гос. Ун-т им. А.С.Пушкина ; под 

общ. Ред Е.И.Медвецкой. – 

Брест : БрГУ, 2015. – Ч.2 – 320 с. 

– С.284-291. 

(Фахове видання) 

11. Програма 

психологічної 

корекції 

властивостей 

особистості як 

суб’єкта 

конфліктної 

взаємодії 

Тези Актуальні проблеми психології 

особистості та міжособистісних 

взаємин, 23 квітня 2015 р.: 

Матеріали VII Міжнародної 

науково-практичної конференції 

/ За ред..С.Д. Максименка, 

Л.А.Онуфрієвої.‒Кам’янець-

Подільський: 2015.‒276 с.‒ 

с.186-189 

0,2  

12. Соціо-

психологічний 

контекст 

соціалізації 

особистості у 

дослідженнях 

зарубіжних 

психологів 

Тези Актуальні проблеми сучасної 

психології: перспективні та 

пріоритетні напрями наукових 

досліджень молодих науковців, 

17 листопада 2015 р.: Матеріали 

І Міжнародної науково-

практичної конференції / за ред. 

Л.А.Онуфрієвої. – Кам’янець-

Подільський: Медобори-2006, 

2015. – 154 с. – С.51-55. 

0,2  

13. Апробація 

програми 

психологічної 

корекції 

властивостей 

особистості як 

суб’єкта 

конфліктної 

взаємодії 

Тези Актуальні проблеми 

експериментальної психологвї: 

досвід та перспективи на 

пошану професора 

А.І.Шинкарюка та до Дня 

народження Кам’янець-

Подільського національного 

університету імені Івана 

Огієнка, 28 жовтня 2015 р.: 

Матеріали Круглого столу з 

міжнарожною участю / за ред. 

Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-

Подільський: Модобори-2006, 

2015. – 134 с. – С.103-105. 

0,2  

14. Особливості 

формування 

предметно-

практичної 

діяльності у 

дітей раннього 

дошкільного 

віку 

Тези Наукові праці Кам’янець-

Подільського національного 

університету імені Івана 

Огієнка: збірник за підсумками 

звітної наукової конференції 

викладачів, докторантів і 

аспірантів: у 3-х томах. - 

Кам’янець-Подільський 

національний університет імені 

Івана Огієнка, 2015. – Вип.14. – 

Т.1. – 214 с. – С.143-144. 

0,2  

15. Особливості 

використання 

методики 

формування 

свідомості та 

Стаття П 86 /Проблеми сучасної 

психології: Збірник наукових 

праць Кам’янець-Подільського 

національного університету 

імені Івана Огієнка, Інституту 

0,25 Вержи-
ховська 

О.М 



переконання у 

виховному 

процесі 

спеціальної 

школи 

психології імені Г.С.Костюка 

НАПН України/за наук. ред.. 

С.Д. Максименка, 

Л.А.Онуфрієвої.‒Вип.32.‒ 

Кам’янець-Подільський6 

Аксіома, 2016.‒692с.‒ .С.69-78. 

(Фахове видання) 

16. Практичні 

аспекти 

психопрофілакт

ики 

педагогічної 

конфліктності 

Тези //Актуальні проблеми психології 

особистості на європейському 

просторі ,10 лютого 2016р. : 

Матеріали І Міжнародного 

науково-практичного семінару / 

за ред.. Л.А. Онуфрієвої. – 

Кам’янець-Подільський: 

Медобори-2006, 2016. – 138 с. – 

С. 87-89 

0,2  

17. Роль 

спілкування у 

соціалізації 

особистості  

Тези А 43 Актуальні проблеми 

експериментальної психології : 

досвід та перспективи на 

пошану професору Шинкарюка 

А.І. та до 100-річчя заснування 

Кам’янець-Подільського 

національного університету 

імені Івана Огієнка,12 жовтня 

2016р. : Матеріали ІІ Круглого 

столу із міжнародною участю / 

за ред.. Л.А.Онуфрієвої.‒ 

Кам’янець-Подільський,‒100с.‒

Укр., рос., польс, англ.. 

С.71-73. 

0,2  

18. Психологічні 

особливості 

педагогічних 

конфліктів 

Тези Ф43 Актуальні проблеми 

сучасної психології: 

перспективні та пріоритетні 

напрями наукових досліджень 

молодих науковців, 17 

листопада 2016р.: Матеріали II 

Міжнародної науково-

практичної конференції / за 

ред..Л.А.Онуфрієвої .‒

Кам’янець-Подільський : 

Медобори -2006, 2016‒170с.‒ 

Укр., рос., польс., англ.. С.131-

134 

0,3  

19. Спілкування і 

соціалізація 

особистості 

Тези А43 Актуальні  проблеми 

психології особистості та 

міжособистісних взаємин, 23 

квітня 2016р.: Матеріали VIII 

Міжнародної науково-

практичної конференції / За 

ред..С.Д. Максименка, 

Л.А.Онуфрієвої.‒Кам’янець-

Подільський:Медобори-2006, 

2016.‒248 с.‒Укр., рос., польс., 

англ…с.206-209 

0,25  



20. Спілкування і 

соціалізація 

особистості 

Тези А43 Актуальні  проблеми 

психології особистості та 

міжособистісних взаємин, 23 

квітня 2016р.: Матеріали VIII 

Міжнародної науково-

практичної конференції / За 

ред..С.Д. Максименка, 

Л.А.Онуфрієвої.‒Кам’янець-

Подільський:Медобори-2006, 

2016.‒248 с.‒Укр., рос., польс., 

англ.с.206-209 

0,13  

21. Практичні 

аспекти 

психопрофілакт

ики 

педагогічної 

конфліктності 

Тези //Актуальні проблеми психології 

особистості на європейському 

просторі ,10 лютого 2016р. : 

Матеріали І Міжнародного 

науково-практичного семінару / 

за ред.. Л.А. Онуфрієвої. – 

Кам’янець-Подільський: 

Медобори-2006, 2016. – 138 с. – 

С. 87-89 

0,2  

22. Проблема 

соціалізації 

особистості у 

зарубіжних 

дослідженнях 

Тези Актуальні проблеми психології 

особистості та міжособистісних 

взаємин, 23 квітня 2017р.:  

Матеріали I Міжнародної 

науково-практичної конференції 

/ За ред..С.Д. Максименка, 

Л.А.Онуфрієвої.‒Кам’янець-

Подільський: Медобори-2006, 

2017.‒242 с.‒Укр., рос., польс., 

англ - С.194-197. 

0,2  

23. Роль 

спілкування в 

соціалізації 

особистості 

Тези Актуальні проблеми 

експериментальної психології : 

досвід та перспективи на 

пошану професору Шинкарюка 

А.І. та до 99-річниці заснування 

Кам’янець-Подільського 

національного університету 

імені Івана Огієнка,26 жовтня 

2017р. : Матеріали ІІІ 

Міжнародної науково-

практичної конференції / за ред.. 

Л.А.Онуфрієвої.‒ Кам’янець-

Подільський Медобори-2006, 

2017.‒106 с.‒.‒Укр., рос., польс, 

англ..С.80-83. 

0,2  

24. Ефективність 

програми 

психологічної 

корекції 

властивостей 

особистості як 

суб’єкта 

конфліктної 

взаємодії 

Тези Актуальні проблеми сучасної 

психології: перспективні та 

пріоритетні напрями наукових 

досліджень молодих науковців, 

17 листопада 2017р.: Матеріали 

IIІ Міжнародної науково-

практичної конференції / за 

ред..Л.А.Онуфрієвої .‒

Кам’янець-Подільський : 

0,3  



Медобори -2006, 2017‒204с.‒ 

Укр., рос., польс., англ.. С.146-

150 

25. Психологічні 

засади 

виникнення 

конфліктів у 

навчально-

виховному 

процесі 

Тези Актуальні проблеми психології 

особистості та міжособистісних 

взаємин, 23 квітня 2018 р.:  

Матеріали Х Міжнародної 

науково-практичної конференції 

/ За ред..С.Д. Максименка, 

Л.А.Онуфрієвої.‒Кам’янець-

Подільський: Аксіома, 2018.‒

208 с.‒Укр., рос., польс., англ…-

С.87-90 

0,2  

 Графічні 

зображення 

крейдою, як 

засіб 

конкретизації 

матеріалів на 

уроках історії в 

спеціальній 

школі 

Тези Наукові праці Кам’янець-

Подільського національного 

університету імені Івана 

Огієнка: збірник за підсумками 

звітної наукової конференції 

викладачів, докторантів і 

аспірантів: у 3-х томах. – 

Кам’янець-Подільський: 

Кам’янець-Подільський 

національний університет імені 

Івана Огієнка, 2018. – Вип. 17. – 

Т.1. – 224 с. 

0,2  

26. Психологічні 

особливості 

педагогічних 

конфліктів у 

навчально-

виховному 

процесі 

Тези Актуальні проблеми сучасної 

психології: перспективні та 

пріоритетні напрями наукових 

досліджень молодих науковців, 

15 листопада 2018 р.: Матеріали 

IV Міжнародної науково-

практичної конференції / за ред. 

С.Д.Максименка, 

Л.А.Онуфрієвої ‒ Кам’янець-

Подільський : ПП «Медобори-

2006», 2018‒186с.‒ Укр., рос., 

польс., англ.. С.133-136 

0,2  

27. The professional 

realization of 

personality 

through the 

prism of value 

life regulators / 

Професійна 

реалізація 

особистості 

через призму 

ціннісних 

життєвих 

регуляторів 

Стаття Проблеми сучасної психології : 

зб. наук. праць Кам’янець-

Подільського національного 

університету імені Івана 

Огієнка, Інституту психології 

імені Г.С.Костюка НАПН 

України / за наук. ред С.Д. 

Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – 

Кам’янець-Подільський : 

Аксіома, 2018. – Вип. 40. – 

С.273-284. 
(Фахове видання) 

0,3  

28. Проблема 

соціалізації 

особистості у 

зарубіжних 

 Актуальні проблеми психології 

особистості та міжособистісних 

взаємин, 23 квітня 2017 р.: 

Матеріали ІХ Міжнародної 

0,1  



дослідженнях науково-практичної конференції 

/ за ред. С.Д.Максименка, 

Л.А.Онуфрієвої. – Кам’янець-

Подільський : Медобори-2006, 

2017. – 242 с. – Укр., рос., польс, 

англ. – С.194-197. 

29. Роль 

спілкування в 

соціалізації 

особистості 

Тези 1. Актуальні проблеми 

експериментальної психології : 

досвід та перспективи на 

пошану професору Шинкарюка 

А.І. та до 99-річниці заснування 

Кам’янець-Подільського 

національного університету 

імені Івана Огієнка,26 жовтня 

2017р. : Матеріали ІІІ 

Міжнародної науково-

практичної конференції / за 

ред.. Л.А.Онуфрієвої.‒ 

Кам’янець-Подільський 

Медобори-2006, 2017.‒106 с.‒.‒

Укр., рос., польс, англ..С.80-83. 

 

0,2  

30. Ефективність 

програми 

психологічної 

корекції 

властивостей 

особистості як 

суб’єкта 

конфліктної 

взаємодії 

Тези Актуальні проблеми сучасної 

психології: перспективні та 

пріоритетні напрями наукових 

досліджень молодих науковців, 

17 листопада 2017р.: Матеріали 

IIІ Міжнародної науково-

практичної конференції / за 

ред..Л.А.Онуфрієвої .‒

Кам’янець-Подільський : 

Медобори -2006, 2017‒204с.‒ 

Укр., рос., польс., англ.. С.146-

150 

0,3  

 Графічні 
зображення 
крейдою як 
засіб 
конкретизації 
матеріалів на 
уроках історії в 
спеціальній 
школі 

Тези    

31. Соціальний 

характер 

ідентичності 

особистості 

Тези Актуальні проблеми психології 

особистості на європейському 

просторі, 15 лютого 2019 р.: 

Матеріали ІV Міжнародної 

науково-практичної конференції 

/ за ред. С.Д.Максименка, 

Л.А.Онуфрієвої. – Кам’янець-

Подільський : Медобори-2006, 

2019 – 214 с. – Укр., рос., польс. 

– С. 136-140. 

0,3  



32. Професійна 

ідентичність та 

ідентифікація у 

професійному 

становленні 

майбутніх 

фахівців 

Тези Актуальні проблеми психології 

особистості та міжособистісних 

взаємин, 23 квітня 2019 р.: 

Матеріали ХІ Міжнародної 

науково-практичної конференції 

/ За ред. С.Д.Максименка, 

Л.А.Онуфрієвої. – Кам’янець-

Подільський : ПП «Медобори-

2006», 2019. – 268 с. – Укр., рос., 

польс, англ. – С. 016-171. 

0,3  

33. Особистісні 

кореляти 

креативності у 

підлітковому 

віці 

Стаття Проблеми сучасної психології: 

Збірник наукових праць 

Кам’янець-Подільського 

національного університету 

імені Івана Огієнка, Інституту 

психології імені Г.С.Костюка 

НАПН України / за наук. ред. 

С.Д. Максименка, Л.А. 

нуфрієвої. – Вип. 44. – 

Кам’янець-Подільський : 

Аксіома, 2019. – 396 с. 

  

 Аналіз напрямів 

дослідження 

становлення 

професіоналізм

у майбутніх 

фахівців 

соціономічних 

професій 

Тези Актуальні проблеми 

експериментальної психології: 

досвіж та перспективи (на 

пошану професора Шинкарюка 

А.І. та 101-ї річниці заснування 

Кам’янець-Подільського 

національного університету 

імені Івана Огієнка): Матеріали 

V Міжнародної науково-

практичної конференції, 24 

жовтня 2019 р. / за ред. С.Д. 

Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – 

Кам’янець-Подільський: ПП 

«Медобори-2006» - 112 с. – 

Укр., рос., польс., англ. 

0,2  

 Особливості 

моделі 

професійного 

стресу 

Тези Матеріали ІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Соціокультурні та психологічні 

виміри становлення 

особистості». 26-27 вересня 2019 

р. 

 Куриця 

Д.І. 

 Основные 

подходы к 

пониманию 

психического 

состояния 

человека 

Тези Психологическое здоровье в 

контексте развития личности: 

Материалы Х Респ. науч.-практ. 

конф., Брест, 14 февраля 2019 г. 

/ Брест, гос. ун-т им. А.С. 

Пушкина. – Брест 6 БрГУ, 2019. 

– С.111-113 (Закордонне 

видання) 

  

 Психологическ

ие особености 

реагорования на 

травматическое 

Тези Актуальные вопросы помощи 

личности в кризисных 

состояниях : Материалы Респ. 

науч.-метод. Семинара с 

 Куриця 

Д.І. 



стрессовое 

событие  

междунар. Участием, Брест, 20-

21 марта 2019 г. / Брест. Гос. Ун-

т им. А.С. Пушкина. – Брест 6 

БрГУ, 2019. – С.102-104 

(Закордонне видання) 

 Використання 

невербальних 

засобів 

спілкування в 

процесі 

міжособистісно

ї взаємодії 

молодших 

школярів з 

порушенням 

інтелектуальног

о розвитку 

Тези Актуальні проблеми сучасної 

психології: перспективні та 

пріоритетні напрями наукових 

досліджень молодих науковців, 

19 листопада 2019 р.: Матеріали 

V науково-практичної 

конференції / за ред. С.Д. 

Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – 

Кам’янець-Подільський: ПП 

«Медобори-2006», - 2019. – 170 

с. – С.120-124. 
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