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Досліджує питання  гендерної психології, профорієнтації, психологічної діагностики 
персоналу; проведення співбесід, діагностики і оцінки професійної придатності та 
професійно важливих якостей співробітників, експертної оцінки здібностей і індивідуально-
особистісних якостей, діагностики та попередження синдрому «професійного вигорання» та 
корекції професійної стресостійкості працівників, психологічного супроводу; професійної 
адаптації молодих вчителів, розвитку особистісно-професійних якостей персоналу; розробки 
і адаптації тестів для профвідбору та профорієнтації;  розробки тренінгової програми для 
подолання гендерних стереотипів у професійній діяльності та у особистому житті, та на 
підвищення гендерної компетентності працівників освіти; розробки тренінгу з розвитку 
психічної стресостійкості у студентської молоді на перших етапах навчання, тренінгова 
програма професійного становлення майбутнього педагога,  проведення кількісних й якісних 
досліджень цільової аудиторії і мотивації; організації та 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 сімейно-партнерських стосунків; проблем розвитку дитини, 
сімейного виховання, стосунків батьки-діти; психодіагностики готовності до школи, роботи з 
дітьми дошкільного та шкільного віку за комплексними програмами навчання і розвитку; 
розробки індивідуальних методик навчання і розвитку особистості. Автор понад 50 наукових 
та навчально-методичних праць у зарубіжних і вітчизняних виданнях. 

 

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 
У межах виконання наукового дослідження «Розвиток психологічної  готовності 

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

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Викладач навчальних дисциплін: «Загальна психологія», «Вікова та педагогічна 
психологія», «Психологія праці», «Ергономіка», «Соціальна психологія», «Порівняльна 
психологія»,  «Психодіагностика», «Психологія творчості», «Експериментальна психологія», 
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«Глибинна психологія» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка 

  

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
● Психологічний консультант Психологічного консультативно-тренінгового центру 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. 
● Психотерапевтична робота з колишніми учасниками АТО (galina-gmail@ex.ua)  
● Член української асоціації психологів з 2003 р. 
● Член Спеціалізованої Вченої Ради К 26.451.02 Спеціальність 19.00.07 - педагогічна та 

вікова психологія в ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України. 
 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Сертифікований учасник стажування та навчання у Федеративній Республіці 
Німеччина у рамках програми «Au-pair» (1998-2002). 

  

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК 
 

● Сертифіковане стажування та навчання у Федеративній Республіці Німеччина у рамках 
програми «Au-pair» (1998-2002);  

● Сертифікований учасник курсу «НЛП-практик» Української академії тренінгу (2005-
2006); 

● Сертифікований учасник тренінг-семінару (30 год.) «Робота з переконаннями». 
 

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. 
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