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Павлик
Наталія Василівна
доктор психологічних наук, старший науковий
співробітник, старший науковий співробітник
відділу психології праці
kirilitsa077@gmail.com
Досліджує питання аналізу проблем моральності, духовного розвитку, гармонізації
характеру, психологічного здоров’я, моральної саморегуляції особистості, християнської
психології та логотерапії. Автор понад 100 наукових праць у зарубіжних та вітчизняних
виданнях, зокрема, 2 одноосібних монографій, 5 навчально-методичних посібників, 5
методичних рекомендацій.

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
У межах виконання наукового дослідження «Розвиток психологічної готовності
педагогічного персоналу до професійної діяльності в умовах нової української школи» (20202022) виконує індивідуальне дослідження з теми «Гармонізація психологічного здоров’я
педагогів нової української школи».

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
Викладач навчальних дисциплін циклу професійної підготовки здобувачів ступеня
доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в ІПООД НАПН
України, спеціальності 053 «Психологія» - «Статистичний аналіз та інтерпретація емпіричних
даних» «Методичний інструментарій психологічного дослідження», та навчальної дисципліни
циклу вибіркових дисциплін, спеціальності 053 «Психологія» - «Психологія гармонізації
характеру особистості».

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ




Психологічний консультант у Психологічному консультативно-тренінговому центрі
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України,
Висвітлення наукових подій відділу у ЗМІ.
Редактор колективних наукових праць відділу (монографій, посібників тощо).
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МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ







Сертифікований учасник Міжнародної науково-практичної конференції «Психология
учебной деятельности» (Брянск, РФ, 2012). Тема доповіді: Гармоничность характера
будущего педагога как фактор эффективности педагогической деятельности.
Сертифікований учасник конференції «Чи втрачене покоління? Дилеми молоді на
початку ХХІ сторіччя» (Перемишль, Республіка Польща, 2014). Тема доповіді:
Духовно-моральна самоактуалізація як основа гармонізації характеру особистості в
юнацькому віці.
Сертифікований учасник VII міжнародної науково-практичної конференції «500 років
використання поняття "психологія" у літературі, мистецтві, науці й практиці по факту
першого згадування цього поняття в бібліографії робіт Marko Marulic» (8-10 грудня
2017, Москва, РФ) / Тема доповіді: Гармонизация личностного развития как
междисциплинарная духовно-психологическая проблема.
Співавтор міжнародної україно-литовської монографії «Горизонт духовності
виховання : колективна монографія». Вільнюс : Zuvedra, 2019 / Назва розділу:
Духовна самоактуалізація особистості в юнацькому віці.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК





Автор та імплементатор освітньо-психологічних програм «Статистичний аналіз та
інтерпретація емпіричних даних в психолого-педагогічних дослідженнях», «Психологія
гармонізації характеру особистості», «Методичний інструментарій психологічного
дослідження» підготовки докторів філософії у галузі знань: 05 за спеціальністю 053
«соціальні та поведінкові науки» в ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України.
У період 03.06.2019-15.10.2019 рр. пройшла курси за програмою підвищення
кваліфікації у Національному авіаційному університеті «Пріоритетні напрями
викладання психологічних дисциплін у закладах вищої освіти»;
У 2019 році отримано два свідоцтва про реєстрацію авторського права (№ 93188, №
93189) , (18.10.2019 р.).
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