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співробітник.
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Досліджує питання профорієнтації, профвідбору, профконсалтингу; індивідуального
підбору співробітників, психологічної діагностики персоналу; проведення співбесід,
діагностики і оцінки професійних якостей потенційних співробітників, експертної оцінки
здібностей і особистісних якостей, корекції системи професійних цінностей, психологічного
супроводу професійної адаптації, розвитку особистісно-професійних якостей персоналу;
розробки і адаптації тестів для профвідбору та профорієнтації; викладацької діяльності
(загальна психологія, вікова та педагогічна психологія, психологія праці, психологія
управління, юридична психологія, психодіагностика, методологія і теорія психології,
експериментальна психологія); проведення кількісних і якісних досліджень цільової аудиторії
і мотивації, психолого-маркетингового моніторингу реклами; організації і проведення масових
науково-практичних заходів, роботи з науковими проектами, написання науково-популярних
матеріалів і наукових праць (статей, монографій, посібників, підручників), психодіагностики
та консультування з питань відновлення особистісного статусу людини і психічних функцій;
проблем розвитку дитини, сімейного виховання, дитячо-батьківських відносин;
психодіагностики готовності до школи, підготовки до школи; роботи з дітьми старшого
дошкільного віку за комплексними програмами навчання і розвитку; діагностики і корекції
психічного розвитку дітей, оцінки індивідуально-типологічних особливостей і здібностей
дошкільників, психогімнастики; розробки індивідуальних методик навчання і розвитку,
методичної допомоги працівникам ДНЗ.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
У межах виконання НДР «Теоретико-методологічні засади психологічного
професійного відбору майбутніх педагогів» (2014-2016); «Психологічні особливості
консультування різних категорій дорослого населення з проблем кар’єрного розвитку» (20172019).

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
Викладач навчальної дисципліни циклу вибіркових дисциплін підготовки здобувачів
ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в ІПООД
НАПН України, спеціальності 053 «Психологія» - «Психологія інновацій».
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ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Консультант
Психологічного
консультативно-тренінгового
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

центру

Інституту

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://osterrscience.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://fundamentalisscientiam.com/ru/archive/ )

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК



упродовж 2016 року навчалась на курсах «Англійська мова для наукових та науковопедагогічних 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).
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