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Досліджує  питання  сенсу життя, його ціннісно-смислової наповненості, свідомого 
життєтворення в умовах соціально-психологічного впливу оточуючого середовища та 
значення критичного мислення в процесі сприймання інформації; займається проблемою 
самопізнання, формування самооцінки, розвитку сили волі та духовності через усвідомлення 
інфантильних способів взаємодії зі світом і свідоме прийняття відповідальності за власне 
життя; досліджує роль переконань у формуванні життєвого сценарію особистості й феномен 
вторинної вигоди від обмежуючих переконань й вірувань у власну неповноцінність і 
ворожість світу. 

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 «Розвиток комунікативного компотенту 
психологічної готовності вчителя до педагогічної діяльності в умовах НУШ». 

 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Консультант Психологічного консультативно-тренінгового центру Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих імені  Івана Зязюна  НАПН України. 

 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
Співпраця з міжнародними виданнями: 

● Ivanova O. V. Particular Qualities of the Empirical Research of the Meaning of Life 
Orientations Development in Adolescence. Intellectual Archive. Vol. 4, Num. 4 / series 
«Multidisciplinary”. Canada. Ontario : Shiny World Corp., 2015. P. 51–60. 

● Ivanova O. V. Theoretical and Applied Aspects of the Psychological and Pedagogical 
Program of the Development of the Meaning of Life Orientations in Adolescence. 
Intellectual Archive. Vol. 6, Num. 6 / series «Multidisciplinary”. Canada. Ontario : Shiny 
World Corp., 2017. P. 52–64. 
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Участь у міжнародних конкурсах: 

● Іванова О. В. Трансформація смисложиттєвих орієнтацій як чинник сталого розвитку 
суспільства. SUSTAINABLE DEVELOPMENT – scientific debut 2013 (Сталий розвиток – 
Науковий дебют, 2013) : зб. матеріалів за результатами конкурсу. Warszawa : Wyzsza 
Szkola Menedzerska w Warszawie, 2013. С. 262-274. 
  

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК 
 

● Школа Амбасадорів Happy Ukraine - базовий рівень Цінності (Київ, 2019). 
● Сертифікований учасник Школи для тренерів з медіаграмотності АУП (Київ, 2019). 
● «Наука і мистецтво коучінга» Академія Коучінгової Майстерності WPG, Erickson 

University (Київ,2016). 
● Сертифікований учасник навчального курсу з системної терапії та розстановки по Б. 

Хеллінгеру (Київ, 2014). Сертифікат про проходження навчального курсу (48 годин 
теорії та практики) виданий центром психології STEP TO HEALTH. 

● Сертифікований учасник довгострокової програми професійного навчання «Основи 
тілесно-орієнтованої терапії» (Київ, 2012). Сертифікат про проходження програми та 
оволодіння навиками в об’ємі навчального курсу виданий Центром розвитку 
особистості «Радісний світ». 

● Сертифікований учасник навчального курсу по програмі «Основи еріксонівської 
терапії та еріксонівського гіпнозу» (Київ, 2012). Союз травмотерапевтів України. 
Благодійний фонд «Право на життя» (Сертифікат ЕГ № 0022). 

● Сертифікований тренер навчального проєкту «Тренер соціально-психологічних 
тренінгів» (Київ, 2012). Проєкт сертифікується Консорціумом по вдосконаленню 
менеджмент-освіти в Україні; Здобуті знания і навики з питань підготовки та 
проведення тренінгів, а також інших групових форм навчання. 
 

 

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. 


