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Досліджує  питання  психології праці в галузях професійного консультування та 
професійної психодіагностики, кар’єрного коучингу, HR – профайлінгу, психологічного 
профільного аналізу особистості та професійної діяльності; психометричного таргетингу 
професійних груп; психології інновацій в освіті, розвитку інноваційності особистості; 
навчально-методичного забезпечення викладацької діяльності (загальна психологія, вікова 
та педагогічна психологія, психологія праці, психологія управління, юридична психологія, 
психодіагностика, методологія і теорія психології, експериментальна та диференційна 
психологія, методика сучасної психотерапії). 

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 
У межах виконання наукового дослідження «Розвиток   психологічної  готовності  

педагогічного персоналу до професійної діяльності в умовах нової української школи» (2020-
2022) виконує індивідуальне дослідження з теми «Психологія професійної діяльності 
кар’єрних радників НУШ». 

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

● Викладач навчальної дисципліни циклу вибіркових дисциплін підготовки здобувачів 
ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в 
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, спеціальності 053 «Психологія» - 
«Психологія інновацій». 

● Викладач віртуальної кафедри Українського відкритого університету післядипломної 
освіти; кафедри педагогіки психології та менеджменту Білоцерківського інституту 
неперервної  професійної освіти; Київського професійно-педагогічного коледжу імені 
А.С. Макаренка. 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Консультант Психологічного консультативно-тренінгового центру Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих імені  Івана Зязюна  НАПН України. 
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МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
Співпраця з міжнародними виданнями: 
● Znanstvena misel journal (Ljubljana, Slovenia). (Ignatovich E. Methodological analysis of 

problems of development of personality culture in the context of the activity theor / E. 
Ignatovich //Znanstvena misel journal (Ljubljana, Slovenia), №13, 2017. - Р.76-79 
http://www.znanstvena-journal.com/ru/archive/) 

● Österreichisches Multiscience Journal (Innsbruck, Austria). (Ihnatovych E. Theoretical 
and methodological foundations of pedagogical innovation / E. Ignatovych //VOL 1, No 2 
(2017) Österreichisches Multiscience Journal (Innsbruck, Austria). - Р.26-34 http://osterr-
science.com/archive/) 

● Scientific journal «Fundamentalis scientiam» (Madrid, Spain). (Ignatovych O.M. 
Theoretical and methodological foundations of cultural development of the individual as a 
subject of innovative pedagogical activiti / O.M. Ignatovych //№13 (13)/2017 Scientific journal 
«Fundamentalis scientiam» (Madrid, Spain). - Р.43-47 http://fundamentalis-
scientiam.com/ru/archive/ ) 

● Сертифікований учасник в проєкті «Фінська підтримка реформи української школи» 
  

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК 
 

● Упродовж 2016 року навчалась на курсах «Англійська мова для наукових та науково-
педагогічних працівників» у Мовній школі для дорослих Інституту педагогічної освіти і 
освіти дорослих НАПН України (сертифікат, 48 год.); 

● Сертифікований учасник тренінг-семінару (5 год.) «Навички побудови ефективного 
тренінгу» (2017). 

● Сертифікований учасник навчального курсу в межах І Міжнародного науково-
практичного WEB-форуму «Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору 
освіти впродовж життя» (Українська інженерно-педагогічна академія), сертифікат СФУ 
№ 180/047-19, 28 березня 2019 р. 

● Сертифікований учасник навчального курсу в межах ІV-ої Всеукраїнської Інтернет-
конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, 
технології», сертифікат № УМ-14/19, 16 жовтня 2019 р. (Кафедра філософії і освіти 
дорослих ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України). 

 

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

 Виконавець проєкту «Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину», що 
рекомендується до реалізації за рахунок грантової підтримки Національного фонду 
досліджень України (відповідно до заявки на одержання грантової підтримки 
№2020.01/0221  та на підставі рішення наукової ради Грантонадавача (протокол № 21 
від 16-17 вересня 2020 року). Проєкт реалізується Інститутом педагогічної освіти і 
освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 


