
Міністерство освіти і науки України
Рівненський державний гуманітарний університет

Наукова бібліотека

Павелків
Роман Володимирович

Біобібліографічний покажчик

Рівне - 2010

Серія «Академіки, доктори
наук, професори РДГУ»

2

Міністерство освіти і науки України
Рівненський державний гуманітарний університет

Наукова бібліотека

Павелків Роман
Володимирович

Біобібліографічний покажчик

Рівне – 2010



3

91.9:88
П12
016:15

Павелків Роман Володимирович : біобібліографічний
покажчик /  уклад.  :  С.  Н.  Грипич,  Л.  М.  Буравкова,  Н.  В.  Марчук.  –
Рівне : РДГУ, 2010. – 110 с.

Відповідальний за випуск: С. Н. Грипич – доцент,
директор Наукової бібліотеки РДГУ.

Укладачі: С. Н. Грипич – доцент,
директор Наукової бібліотеки РДГУ;
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У біобібліографічному покажчику, присвяченому науковій
діяльності Павелківа Романа Володимировича, доктора психологічних
наук, професора, проректора РДГУ, директора Інституту психології та
педагогіки, завідувача кафедри вікової та педагогічної психології,
відмінника освіти України, заслуженого працівника освіти України,
зібрано і систематизовано відомості про його творчий і науковий
доробок, який нараховує понад 130 друкованих праць (за період 1986–
2009 рр.), що вийшли окремими виданнями (підручники, навчальні
посібники), а також опублікованих у наукових збірниках і періодиці.
Наукова школа Р. В. Павелківа представлена окремим розділом. До
покажчика включено також літературу про наукову та громадську
діяльність науковця.

Біобібліографічний покажчик розрахований на широке коло
науковців, аспірантів, докторантів, педагогів, психологів, студентів та
всіх, хто цікавиться проблемами психології.

Рекомендовано до друку науково-методичною радою
Наукової бібліотеки РДГУ

(Протокол № 1 від 21.01.2010 р.)

Наукова бібліотека РДГУ, 2010 р.
м. Рівне, вул. Остафова, 31
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«Бути потрібним людям»
(Р. Павелків)

Павелків Роман Володимирович – доктор
психологічних наук, професор, проректор РДГУ,
директор інституту психології та педагогіки,

завідувач кафедри вікової та педагогічної
психології, відмінник освіти України, заслужений

працівник освіти України.
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Павелків Роман Володимирович – доктор
психологічних наук, професор, проректор, директор
Інституту психології та педагогіки Рівненського
державного гуманітарного університету, заслужений
працівник освіти України. Його ім’я відоме фахівцям у
галузі психології в Україні завдяки працям із проблем
становлення і розвитку моральної свідомості та
самосвідомості в дитячому віці, доповідям на науково-
практичних конференціях, участі в наукових проектах.

Ще в 1977 році, ставши студентом Рівненського
державного педагогічного інституту (тепер
Рівненський державний гуманітарний університет),
Р. В. Павелків пов'язав свою долю з освітою,
навчанням і вихованням молодого покоління.

Після закінчення навчання Роман
Володимирович працював деякий час викладачем
педагогіки і психології Кременецького педагогічного
училища, а згодом повернувся до рідного
педінституту, де й обійняв посаду викладача кафедри
педагогіки та психології, далі – навчання в аспірантурі
Науково-дослідного інституту психології АПН УРСР
(1984–1988 рр.), робота на посаді старшого викладача.

В 1990 році, після захисту кандидатської
дисертації „Психологічні особливості усвідомлення
молодшими школярами своєї поведінки” та отримання
вченого ступеня кандидата психологічних наук,
Р. В. Павелків працював на посаді доцента кафедри
педагогіки та психології, заступником декана
педагогічного факультету, завідувачем кафедри
дитячої психології РДПІ, але завжди пам’ятав про
своїх наставників. У становленні Романа
Володимировича як науковця велика роль належить
доктору педагогічних наук, академіку АПН України –
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Богуш А. М.; доктору психологічних наук, академіку
АПН України, директору інституту психології
ім. Г. С. Костюка – Максименку С. Д. та доктору
психологічних наук, академіку АПН України,
директору Інституту проблем виховання АПН України
Беху І. Д., кандидату педагогічних наук, доценту
Омельченку С. Д.

Педінститут (сучасна назва – Рівненський
державний гуманітарний університет) став другою
домівкою Романа Володимировича, а робота зі
студентами – його життям і долею. За дорученням
тодішнього ректора РДПІ, доктора хімічних наук,
професора Колупаєва Б. С. відбулася фундація
історико-соціологічного факультету, який очолив
Р. В. Павелків, ставши першим його деканом (1994–
1995 рр.), а впродовж 1995–2006 рр. був деканом
педагогічного факультету РДГУ.

З 1999 року він – проректор з науково-
педагогічної та навчально-методичної роботи,
директор Інституту психології та педагогіки, завідувач
кафедри вікової та педагогічної психології РДГУ.
Кафедра, на чолі з професором Р. В. Павелківим,
отримала визнання серед колег і за підсумками
наукових здобутків у 2008 році визнана однією з
кращих і стала переможцем відкритого рейтингу
популярності „Гордість міста” в номінації „Кращий
вищий навчальний заклад (кафедра)” (2006 р.).

Інститут педагогіки та психології РДГУ під
керівництвом професора Павелківа Р. В. став
справжньою кузнею керівних кадрів університету.
Серед заступників Романа Володимировича були:
професор Поніманська Т. І. (нині – проректор з
наукової роботи), професор Сілков В. В. (зараз – декан
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педагогічного факультету), доцент Немеш О. М.
(тепер – декан психолого-природничого факультету),
які сьогодні очолюють важливі структурні підрозділи
університету.

Організаторські здібності та вміння творчо
працювати з колективом завжди були притаманні
Романові Володимировичу. Він веде плідну роботу,
спрямовану на реформування навчального процесу в
університеті, впровадження нових технологій
навчання та демократизації освіти, а завдяки зусиллям
Романа Володимировича відбувається відкриття нових
напрямів спеціальностей та спеціалізацій. Так,
результатом проведеної роботи професора
Павелківа Р. В. стала відкрита постійнодіюча
аспірантура за спеціальністю „Психологія”. Сьогодні
переважна більшість напрямів університетської
підготовки фахівців ведеться за рівнем „магістр”.

Виконуючи громадські та посадові обов’язки,
Роман Володимирович не полишає науково-
викладацьку роботу. В 1999 році за результатами
конкурсного обрання він був призначений на посаду
професора кафедри психології РДПІ. А в 2002 році за
рішенням Атестаційної комісії МОН України
Р. В. Павелківу присвоєно вчене звання професора. В
2005 році Роман Володимирович успішно захистив
докторську дисертацію за темою: „Розвиток моральної
свідомості та самосвідомості у молодшому шкільному
віці”.

Результатом цілеспрямованої науково-методичної
роботи Р. В. Павелківа є науковий доробок загальним
обсягом понад 130 наукових праць, переважна частина
яких присвячена проблемам становлення і розвитку
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моральної свідомості та самосвідомості у дитячому
віці.

Р. В. Павелків – автор ряду книг, серед яких:
підручник „Загальна психологія” (К., 2002 р. – 506 с.),
навчальний посібник „Педагогічна психологія” (Рівне,
2003 р. – 297 с.), монографія „Розвиток моральної
свідомості та самосвідомості у дитячому віці” (Рівне,
2004 р. – 248 с.), навчальний посібник „Дитяча
психологія” (К., 2008 р. – 432 с.), навчальний посібник
„Практикум з дитячої психології” (Рівне, 2008 р. –
316 с.), „Короткий довідник з дитячої психології”
(Рівне, 2008 р. – 55 с.), монографія „Феноменологія
морального розвитку особистості: детермінація,
механізми, генезис” (Рівне, 2009 р. – 368 с.), підручник
„Загальна психологія” (вид. 3-є,. доповнене, К., 2009 р.
– 576 с.), „Дитяча психологія. Навчальний посібник
для самостійної роботи студентів. Серія: САМ” (К.,
2010 р. – 430 с.), поданий до друку навчальний
посібник „Вікова психологія” (К., 2010 р. – 470 с.).

Роман Володимирович постійно звертає увагу на
підвищення якості професійної підготовки студентів,
оволодіння майбутніми педагогами професійними
теоретичними знаннями та практичними навичками.
Професор Павелків Р. В. – науковий керівник секції
психології МАН, слухачі якої неодноразово ставали
призерами та переможцями обласних та
Всеукраїнських конкурсів. Він здійснює керівництво
курсовими та дипломними роботами. Студенти-
дипломники стали авторами збірника наукових робіт
студентів РДГУ „Пошук: Перші кроки на ниві
наукових досліджень”.

Професор Павелків Р. В. бере активну участь у
підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів.
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Він – член спеціалізованих Вчених рад із захисту
докторських та кандидатських дисертацій зі
спеціальності „19.00.07 – педагогічна та вікова
психологія” (Інститут психології ім. Г. С. Костюка
АПН України; Національний педагогічний університет
ім. М. П. Драгоманова), експерт комісій ДАК МОН
України з питань ліцензування та акредитації ВНЗ
України зі спеціальності „Психологія”.

На запрошення Національного педагогічного
університету ім. М. П. Драгоманова, Кременецького
обласного гуманітарного педагогічного інституту
ім. Т. Г. Шевченка, Мукачівського державного
університету науковець працює за сумісництвом.
Роман Володимирович Павелків продовжує плідну
роботу з підготовки наукових кадрів вищої
кваліфікації. Під його керівництвом захищено 10
кандидатських дисертацій. І сьогодні він є науковим
керівником 8-ми дисертаційних досліджень. За
підсумками університетського конкурсу Р. В. Павелків
став переможцем у номінації „Науковий керівник
РДГУ – 2008 р.” та в номінації „Автор РДГУ – 2009 р.”

Роман Володимирович Павелків входить до
складу редакційної колегії наукових та науково-
методичних журналів, збірників наукових праць.

Серед них:
· „Оновлення змісту, форм та методів навчання і

виховання в закладах освіти” (Рівне: РДГУ);
· „Нова педагогічна думка” (Рівне);
· „Наукові записки Національного університету

„Острозька академія”.
Крім цього, він – рецензент дисертаційних робіт

та авторефератів, навчальних посібників і підручників;
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здійснює опонування докторських та кандидатських
дисертацій за дорученням спеціалізованих вчених рад
України; керує науковою роботою аспірантів і
здобувачів.

Як проректор РДГУ проводить значну роботу
щодо утвердження позитивного іміджу нашого
університету, налагодження зв’язків із громадськими
та державними організаціями, очолює роботу
навчально-методичного відділу з питань ліцензування,
акредитації та моніторингу якості вищої освіти. За
підтримки ректора Рівненського державного
гуманітарного університету, професора
Постоловського Р. М., доктор психологічних наук,
професор Павелків Р. В. спільно з ректоратом і
кафедрами університету впевнено прямує до здобуття
РДГУ IV рівня акредитації в цілому.

Здобутки професора Павелківа Р. В. у навчально-
виховній та науковій діяльності відзначені почесними
званнями: „Відмінник освіти України” (2000 р.),
„Заслужений працівник освіти України” (2003 р.) та
нагородами: Почесною грамотою Міністерства освіти і
науки України (2001 р.), Почесною грамотою АПН
України (2006 р.), нагрудним знаком „Петро Могила”
Міністерства освіти і науки України (2006 р.).

У 2010 році Р.В. Павелків обраний членом
президії Асоціації психологів України.

За плечима Романа Володимировича –
багатолітній досвід і визнання. Він – шанована людина
не тільки в нашому університеті, але й у широкому
колі науковців і освітян різних навчальних закладів
України.



11

Основні дати життя і наукової діяльності
Павелківа Романа Володимировича

2.07.1956 р. Народився в с. Криве Радехівського
району Львівської області.

1973 р. Закінчив Радехівську СШ №1.
1974–1976 рр. Служив у лавах Радянської Армії.
1977–1981 рр. Навчався в Рівненському державному

педагогічному інституті за
спеціальністю „Педагогіка і
психологія (дошкільна)”.

1981–1982 рр. Викладач психології Кременецького
педагогічного училища.

З 1981 р. Член Товариства психологів України.
1982 р. Викладач кафедри педагогіки і

психології (дошкільної) РДПІ.
1984–1987 рр. Навчався в аспірантурі Науково-

дослідного інституту психології АН
УРСР.

1987 р. Старший викладач кафедри
педагогіки і психології (дошкільної).

1990 р. Захистив кандидатську дисертацію та
отримав учений ступінь кандидата
психологічних наук.
Працював на посаді доцента кафедри
педагогіки та психології, заступника
декана педагогічного факультету,
завідувача кафедри дитячої психології
РДПІ.

1994–1995 рр. Обіймав посаду декана історико-
соціологічного факультету РДПІ.
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1995–2006 рр. Декан педагогічного факультету
РДГУ.

З 1999 р. Проректор з навчально-методичної та
ліцензійно-акредитаційної роботи.
Професор кафедри психології.

2000 р. Нагороджений знаком „Відмінник
освіти України”.

2001 р. Нагороджений Почесною грамотою
Міністерства освіти і науки України.

2002 р. За рішенням Атестаційної комісії
МОН України присвоєно вчене звання
професора.

2003 р. Директор інституту педагогіки і
психології РДГУ, зав. кафедри вікової
та педагогічної психології.
Присвоєно почесне звання
„Заслужений працівник освіти
України”.

2005 р. Захистив докторську дисертацію та
отримав учений ступінь доктора
психологічних наук.

2006 р. Нагороджений Почесною грамотою
АПН України.
Нагороджений нагрудним знаком за
значні заслуги у розвитку освіти
„Петро Могила” Міністерства освіти і
науки України.

2010 р. Обраний членом президії Асоціації
психологів України.
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Бібліографія наукових праць
Р.В. Павелківа

Підручники, навчальні посібники
та монографії

2002

1. Загальна психологія : підруч. для студ. вищ.
навч. закл. / Р. В. Павелків. – К., 2002. – 506 с.

2003

2. Педагогічна психологія: (теоретичні
концепції та практикум) : навч. посіб. для студ. вищ.
навч. закл. / Р. В. Павелків, М. М. Заброцький. – Рівне,
2003. – 297 с.

2004

3. Загальна психологія : підруч. для студ. вищ.
навч. закл. – 2-е вид. / Р. В. Павелків. – К., 2004. –
506 с.

4. Розвиток моральної свідомості та
самосвідомості у дитячому віці : монографія /
Р. В. Павелків. – Рівне : Волинські обереги, 2004. –
248 с.
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2005

5. Зміст, дидактичні структури та методичне
забезпечення уроків у початкових класах
(психологічні та педагогічні аспекти) : метод. посіб.
/ Г. П. Коваль, Р. В. Павелків, В. В. Сілков. – Т.  :
Підручники і посібники, 2005. – 154 с.

6. Розвиток свідомості та самосвідомості у
молодшому шкільному віці : автореф. дис. ... д-ра
психолог. наук : 19.00.07 – пед. та вікова психологія /
Р. В. Павелків. – К., 2005. – 40 с.

2006

7. Дитяча психологія : навч. посіб. для студ.
вищ. навч. закл. / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало ; М-
во освіти і науки України. – К., Рівне, 2006. – 528 с.

8. Зміст, дидактичні структури та методичне
забезпечення уроків у початкових класах
(психологічні та педагогічні аспекти) : навч.-метод.
посіб. для студ. пед. ф-ту / Г. П. Коваль,
Р. В. Павелків, В. В. Сілков та ін. ; М-во освіти і науки
України, РДГУ. – Т. : Підручники і посібники, 2006. –
192 с.

2008

9. Дитяча психологія [ Електронний ресурс] :
[навч. посіб.] / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. – Рівне
: РДГУ, 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM).
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10. Дитяча психологія : навч. посіб. для студ.
вищ. навч. закл. / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. – К. :
Академвидав, 2008. – 432 с.

11. Дитяча психологія : практикум : навч. посіб.
для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Павелків,
О. П. Цигипало. – Рівне : [Волинські обереги], 2008. –
316 с.

12. Короткий довідник з дитячої психології /
Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. – Рівне, 2008. – 55 с.

2009

13. Загальна психологія [ Електронний ресурс] :
підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Павелків. –
Вид. 3-тє, допов. – К. : Кондор, 2009. – 1 електрон. опт.
диск (CD-ROM).

14. Загальна психологія : підруч. для студ. вищ.
навч. закл. / Р. В. Павелків. – Вид. 3-тє, допов. – К. :
Кондор, 2009. – 576 с.

15. Феноменологія морального розвитку
особистості: детермінація, механізми, генезис :
монографія / під ред. Р. В. Павелківа,
Н. В. Корчакової. – Рівне : Волинські обереги, 2009. –
368 с.
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16. Вікова психологія : навч. посіб. : рукопис /
Р. В. Павелків. – К. : Кондор, 2010. – 470 с.
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17. Дитяча психологія. Навчальний посібник
для самостійної роботи студентів. Серія: САМ” /
Р. В .Павелків. – К. : Академвидав, 2010. – 430 с.

Програми та методичні рекомендації

1986

18. Осознание младшими школьниками своих
нравственных качеств : метод. рек. в помощь
учителям, студентам и преподавателям пед. ин-та /
Р. В. Павелкив. – Ровно : РГПИ, 1986. – 24 с.

19. Психологические особенности осознания
младшими школьниками своего поведения : метод.
рек. в помощь учителям, студентам и преподавателям
пед. ин-та / Р. В. Павелкив. – Ровно : РГПИ, 1986. –
22 с.

1989

20. Особенности самосознания младших
школьников : метод. указания для студ.
стационарного и заочного отделения пед. ф-та /
Р. В. Павелкив, И. Д. Бех . – Ровно, 1989. – 21 с.

1993

21. Програма курсу загальної психології :
прогр. держ. екзамену із заг. психології /
Р. В. Павелків, А. М. Воробйов. – Рівне, 1993. – 30 с.
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1994
22. Методичні рекомендації по вивченню

основ трудової і професійної підготовки школярів /
Р. В. Павелків, Д. В. Сингаївський. – Рівне : РДПІ,
1994. – 30 с.

1998

23. Програмований контроль самостійної
роботи студентів з дитячої психології : метод. рек. /
Р. В. Павелків, В. І. Безлюдна. – Рівне : РДПІ, 1998. –
24 с.

2008

24. Дитяча психологія : прогр. навч. курсу /
Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. – Рівне ; Кременець,
2008. – 36 с.

25. Програма вступної співбесіди на здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” для
студентів спеціальності 6.040100 „Психологія” /
А. М. Воробйов, Р. В. Павелків, В. О. Савуляк. –
Рівне : РДГУ, 2008. – 64 с.

26. Програма вступної співбесіди для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” для
студентів спеціальності 6.040100 „Психологія” /
А. М. Воробйов, Р. В. Павелків, В. О. Савуляк. –
Рівне : РДГУ, 2008. – 38 с.
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2009

27. Гуманістична психологія : прогр. навч.
курсу (за вимогами кредитно-модульної системи
організації навчання) / Р. В. Павелків. – Рівне : РДГУ,
2009. – 24 с.

28. Загальна психологія : прогр. навч. курсу (за
вимогами кредитно-модульної системи організації
навчання) / Р. В. Павелків. – Рівне : РДГУ, 2009. –
38 с.

29. Програма вступного іспиту до аспірантури
зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова
психологія / Р. В. Павелків. – Рівне : РДГУ, 2009. –
21 с.

30. Програма державного іспиту з психології
для студентів напряму підготовки 0101
„Педагогічна освіта” (освітньо-кваліфікаційний
рівень „спеціаліст”)  / уклад. : А. М. Воробйов,
Р. В. Павелків. – Рівне : РДГУ, 2009. – 28 с.

31. Програма кандидатського іспиту зі
спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова
психологія / Р. В. Павелків. – Рівне : РДГУ, 2009. –
24 с.

32. Програма комплексного кваліфікаційного
іспиту з психології для студентів спеціальності
6.040100 „Психологія” (освітньо-кваліфікаційний
рівень – бакалавр) / уклад. : А. М. Воробйов,
Р. В. Павелків, В. О. Савуляк. – Рівне : РДГУ, 2009. –
62 с.
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33. Психологічні особливості дітей молодшого
шкільного віку : прогр. навч. курсу (за вимогами
кредитно-модульної системи організації навчання) /
Р. В. Павелків. – Рівне : РДГУ, 2009. – 20 с.

2010

34. Гендерні аспекти розвитку самосвідомості
в онтогенезі : програма Всеукр. наук.-практ. конф.,
15-16 квіт. 2010 року, м. Рівне / уклад. : Р. В. Павелків,
В. І. Безлюдна ; РДГУ, Ін-т психології і педагогіки,
Каф. вікової та пед. психології, Каф. заг. психології та
психодіагностики. - Рівне : РДГУ, 2010. – 10 с.

35. Організація роботи приймальної комісії із
вступу до РДГУ на 2010–2011 навчальний рік : рек.
для працівників приймальної комісії та абітурієнтів /
уклад. : Р. В. Павелків, К. В. Джеджера,
І. С. Войтович ; за заг. ред. Р. В. Павелківа ; МОН
України, РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2010. – 35 с.

36. Положення про організацію навчального
процесу в кредитно-трансферній системі
підготовки фахівців у Рівненському державному
гуманітарному університеті / Р. М. Постоловський,
А. М. Воробйов, Т. І. Поніманська, Я. Б. Петрівський,
О. С. Мосієвич, Р. В. Павелків, В. В. Сілков,
М. І. Шахрайчук, М. С. Янцур, О. А. Байло. – Рівне :
РДГУ, 2010. – 30 с.

37. Правила прийому до Рівненського
державного гуманітарного університету у 2010 році
/ Р. В. Павелків, І. С. Войтович, К. В. Джеджера. –
Рівне : РДГУ. – 2010. – 46 с.
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Наукові статті, тези

1986

38. Особенности осознания ребенком себя как
субъекта учебной деятельности / Р. В. Павелкив //
Эмоциональная регуляция учебной и трудовой
деятельности : тез. докл. Всесоюз. конф. – М. ; О.,
1986. – С. 28–30.

1987

39. Посещение и обсуждение кинофильмов
младшими школьниками – важный фактор
формирования нравственной рефлексии /
Р. В. Павелкив // Формы и методы использования
средств массовой информации в идейно-политическом
воспитании и контрпропагандистской работе школы :
тез. докл. и сообщ. Всесоюз. науч.-практ. конф. –
Ровно, 1987. – С. 30–31.

1988

40. А. С. Макаренко о воспитании
сознательной дисциплины младших школьников /
Р. В. Павелкив // А. С. Макаренко – выдающийся
педагог-новатор : тез. обл. межвуз. науч.-практ. конф.
– Ровно, 1988. – С. 111–112.

41. Об уровнях рефлексии в младшем
школьном возрасте / Р. В. Павелкив // Вторая
Всесоюз. конф. по экспериментальной психологии :
тез. докл. – Л., 1988. – С. 64–65.
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42. О нравственном развитии младших
школьников / Р. В. Павелкив, Г. Ф. Морошкина //
В. А. Сухомлинский – выдающийся педагог-новатор :
тез. обл. межвуз. науч.-практ. конф. – Ровно, 1988. –
С. 65–66.

1989

43. Идеи Н. К. Крупской о нравственном
воспитании школьников / Р. В. Павелкив //
Крупская Н. К. О коммунистическом воспитании
молодежи : тез. докл. межвуз. науч.-практ. конф.
(Ровно, 27–28 февраля 1989 г.). – Ровно : РГПИ,
1989. – С. 174–175.

44. Психологические особенности осознания
младшими школьниками понятий о мире /
Р. В. Павелкив // Вопросы воспитания учащихся в
духе мира : тез. докл. межвуз. науч.-практ. конф. –
Ровно, 1989. – С. 79–80.

1990

45. Об особенностях развития самосознания
личности в младшем школьном возрасте /
Р. В. Павелкив // Психологическая наука : проблемы и
перспективы : тез. Всесоюз. конф., посвящ. 90-летию
со дня рождения действительного члена АПН СССР
Г. С. Костюка. – К., 1990. – Ч. 1. Личность и ее
становление. – С. 44–45.

22

46. Овладение эмоциональными пережива–
ниями и воспитание личности (анализ научного
творчества Выготского) / Р. В. Павелкив, И. Д. Бех //
Диагностика и регуляция эмоциональных состояний :
сб. материалов Всесоюз. симпозиума. – М., 1990. –
Ч. 1. – С. 118–124.

47. Психолого-педагогічні умови формування
умінь аналізувати свою поведінку в молодшому
шкільному віці / Р. В. Павелків // Формування і
становлення сучасного вчителя. Проблеми психолого-
педагогічної підготовки майбутнього вчителя : тез.
доп. наук.-метод. конф. (Рівне, РДПІ (24–26 квіт.
1990 р.). – Рівне, 1990. – Ч. 1. – С. 41–42.

48. Социально-психологические аспекты
рефлексии понятия «мир» у младших школьников
/ Р. В. Павелкив, И. Д. Пасечник // Формирование
учащейся молодежи в духе мира и новое политическое
мышление : материалы Междунар. науч. конф. –
Ровно, 1990. – С. 204–206.

1991

49. Использование приемов народной
дидактики в процессе обучения математики /
Р. В. Павелкив, И. Д. Пасечник, Я. А. Пасечник //
Народная педагогика и современные проблемы
воспитания : материалы Всесоюз. науч.-практ. конф. –
Чебоксары, 1991. – Ч. 3. – С. 71–80.
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50. Об уровнях усвоения моральных знаний
младшими школьниками / Р. В. Павелкив //
Внеклассная работа по воспитанию школьников в
духе мира : материалы межвуз. науч.-практ. конф. –
Ровно, 1991. – С. 57–62.

51. П. Р. Чамата о самосознании личности /
Р. В. Павелкив // Використання спадщини забутих і
повернутих діячів науки та культури в навчальному
процесі педагогічного вузу та школи. Питання
педагогіки і психології : тез. респ. міжвуз. наук.-практ.
конф. (29–31 трав. 1991 р.). – Рівне, 1991. – Ч. 3. –
С. 266.

52. Характеристика мотиваційної сфери
важковиховуваних підлітків / Р. В. Павелків // Рідна
школа. – 1991. – № 10. – С. 37–40.

1992

53. Роль рефлексии в нравственном развитии
ребенка / Р. В. Павелкив // Гуманізація виховання і
навчання дітей дошкільного віку : матер. міждерж.
наук.-практ. конф. (14–16 верес., 1992 р.). – Рівне,
1992. – Т.1. – С. 79–81.

1994

54. Природні педагогічні основи розвитку
творчих здібностей людини / Р. В. Павелків //
Сучасна психологія в ціннісному вимірі : матеріали
Третіх Костюківських читань (20–22 груд. 1994 р.) : в
2 т. – К., 1994. – Т. 2. – С. 198–202.
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1995

55. Спілкування з дорослими як засіб
ознайомлення дітей з народними традиціями /
Р. В. Павелків, В. Є. Борова // Традиції виховання у
світовій народній педагогіці : матеріали Міжнар.
наук.-практ. конф. (6–8 черв. 1995 р., м. Рівне) : в 2
ч. – К. ; Рівне, 1995. – Ч. 2. – С. 35.

1996

56. Проблеми психології у творчості
В. О. Сухомлинського / Р. В. Павелків // Українська
психологія : сучасний потенціал. – К. : ГІК, 1996. –
Т. 3. – С. 46–52.

57. Роль самопізнання у вихованні школярів /
Р. В. Павелків // Матеріали міжнар. наук. конф. –
Рівне : РДПІ, 1996. – С. 43–47.

58. Роль сім’ї у вихованні екологічної
свідомості дітей / Р. В. Павелків // Виховання
національної свідомості школярів. – К., 1996. – С. 108–
110.

59. Ціннісна система як критерій
особистісного виміру / Р. В. Павелків // Українська
психологія : сучасний потенціал. – К. : ГІК, 1996. –
С. 23–31.
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1997

60. Почуття впевненості в собі як фактор
виховного процесу / Р. В. Павелків // Виховання в
сучасному освітньому просторі. – Рівне, 1997. –
С. 135–138.

1998

61. Виховання молодших школярів за
міжнародною програмою „Self – esteem” як засіб
профілактики кризи підліткового віку /
Р. В. Павелків // Оновл. змісту, форм та методів
навчання і виховання в закл. освіти : зб. наук. пр. :
наук. зап. РДПІ. – Рівне : РДПІ, 1998. – Вип.  4.  –
С. 95–98.

1999

62. Передмова до збірника наукових праць
„Оновлення змісту, форм та методів навчання і
виховання в закладах освіти” / Р. В. Павелків,
Б. П. Бричок, Т. Б. Шевчук // Оновл. змісту, форм та
методів навчання і виховання в закл. освіти : зб. наук.
пр. : наук. зап. РДГУ. – Рівне : РДГУ, 1999. – Вип. 7. –
С. 3–4.

63. Передмова до збірника наукових праць
„Оновлення змісту, форм та методів навчання і
виховання в закладах освіти” / Р. В. Павелків //
Оновл. змісту, форм та методів навчання і виховання в
закл. освіти : зб. наук. пр. : наук. зап. РДГУ. – Рівне :
РДГУ, 1999. – Вип. 8. – С. 3–4.
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64. Психологічні закономірності усвідомлен-
ня моральних якостей особистості учнями
молодшого шкільного віку / Р. В. Павелків // Оновл.
змісту, форм та методів навчання і виховання в закл.
освіти : зб. наук. пр. : наук. зап. РДГУ. – Рівне : РДГУ,
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змісту, форм та методів навчання і виховання в закл.
освіти : зб. наук. пр. : наук. зап. РДГУ / РДГУ ;
[редкол.: С. С. Пальчевський, М. С. Янцур, І. Д. Бех та
ін.]. – Рівне : [РДГУ], 2008. – Вип. 41. – С. 15–18.

2009

119. Аксіологічна модель індивідуальної
свідомості молоді у християнській педагогіці /
Р. В. Павелків // Християнські основи духовно-
морального розвитку особистості : зб. наук. пр. –
Рівне : РДГУ, 2009. – С. 7-17.
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120. Детермінація моральної поведінки в
молодшому шкільному віці / Р. В. Павелків //
Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр.
Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка, Ін-ту
психології ім. Г. С. Костюка АПН України. –
Кам’янець-Поділ. : Аксіома, 2009. – Вип. 4. – С. 282–
290.

121. Особливості дослідження когнітивних
аспектів у розвитку моральної свідомості
молодших школярів / Р. В. Павелків // Наукові
записки Національного університету «Острозька
академія». Серія „Психологія і педагогіка”. Вип. 12.
Сучасні дослідження когнітивної психології. – Остріг,
2009. – С. 50–62.

2010

122. Куди піти вчитись : [інтерв’ю з
відповідальним секретарем приймальної комісії
Рівненського державного гуманітарного університету
Романом Павелківим / розм. вела О. Дем’янюк] /
Р. В. Павелків // Вісті Рівненщини. – 2010. – 29 квіт.
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123. Онтогенетичні проблеми самосвідомості /
Р. В. Павелків // Гендерні аспекти розвитку
самосвідомості в онтогенезі : зб. матеріалів тез
Всеукр. наук.-практ. конф., 15-16 квіт. 2010 року,
м. Рівне. – Рівне : РДГУ, 2010. – С. 2–5.



39

124. Особистісна рефлексія як засіб активізації
пізнавальної активності підлітків / Р. В. Павелків,
В. А. Марчук // Гендерні аспекти розвитку
самосвідомості в онтогенезі : зб. матеріалів тез
Всеукр. наук.-практ. конф., 15-16 квіт. 2010 року,
м. Рівне. – Рівне : РДГУ, 2010. – С. 38–40.

125. Особистість, педагог, громадський діяч :
[про доц. каф. теорії та методики виховання РДГУ
Г. П. Кособуцьку] / Р. В. Павелків // Кособуцька
Галина Пилипівна : (до 60-річчя від дня народження) /
уклад. Т. Д. Дем’янюк, Т. С. Ціпан ; вступ. ст.
Р. В. Павелків. – Рівне : РДГУ, 2010. – С. 4–7.

126. Особливості емоційного компонента
моральної свідомості дітей молодшого шкільного
віку / Р. В. Павелків // Актуальні проблеми психології
особистості та міжособистісних взаємин : ІІ Міжнар.
наук.-практ. конф., 12-13 трав. 2010 р., Камянець-
Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – С. 181–188.

127. Психологічні особливості розвитку
особистісної рефлексії в пізнавальній діяльності
підлітків / Р. В. Павелків, В. А. Марчук // Наука,
освіта, суспільство очима молодих : матеріали ІІІ
Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, педагогів,
психологів та молодих науковців 19-20 трав.
2010 року, м. Рівне. – Рівне : РДГУ, 2010. – С. 48–49.
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128. Психологічні особливості розвитку Я-
концепції молодшого школяра / Р. В. Павелків,
Б. М. Багай // Наука, освіта, суспільство очима
молодих : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.
студентів, педагогів, психологів та молодих науковців
19-20 трав. 2010 року, м. Рівне. – Рівне : РДГУ, 2010. –
С. 50–51.

129. Розвиток моральної свідомості та
самосвідомості в молодшому шкільному віці /
Р. В. Павелків // ІІ Всеукр. психолог. конгрес, присвяч.
110 річниці від дня народж. Г. С. Костюка, 19-
21 квітня 2010 р., м. Київ. – С. 222–225.

130. Теоретичні аспекти становлення Я-
концепції у молодшому шкільному віці /
Р. В. Павелків, Б. М. Багай // Гендерні аспекти
розвитку самосвідомості в онтогенезі : зб. матеріалів
тез Всеукр. наук.-практ. конф., 15-16 квіт. 2010 року,
м. Рівне. – Рівне : РДГУ, 2010. – С.41–43.
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Наукова школа вченого

Кандидатські дисертації, виконані під
керівництвом Р.В. Павелківа

1. Романчук Василь Прокопович.
Організаційно-педагогічні умови підготовки
старшокласників до вибору майбутньої професії у
навчально-трудовій діяльності : дис. ... канд. пед.
наук : 13.00.07 – теорія та методика виховання :
спеціалізована вчена рада К 26.454.01 ; 25 черв.
2002 р. ; Ін-т пробл. виховання АПН України /
В.1П.1Романчук.

2. Середюк Лариса Анатоліївна. Педагогічні
умови оптимізації процесу особистісного
самовираження старшокласників : дис. ... канд. пед.
наук : 13.00.07 – теорія та методика виховання :
спеціалізована вчена рада К 26.454.01 ; 15 жовт.
2002 р. ; Ін-т пробл. виховання АПН України /
Л. А. Середюк.

3. Філоненко Мирослава Мирославівна.
Спостереження і спостережливість як умови
формування екологічного мислення молодших
школярів : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.07 –
пед. та вікова психологія : спеціалізована вчена рада
К 47.053.01 ; 5 груд. 2002 р. ; РДГУ / М. М. Філоненко.
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4. Корчакова Наталія Вікторівна.
Психологічні особливості особистісної
самопрезентації дітей молодшого шкільного віку :
дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.07 – пед. та вікова
психологія : спеціалізована вчена рада К 20.051.04 ; 25
берез. 2004 р. ; Прикарпат. нац. ун-т ім.1В.1Стефаника
/ Н. В. Корчакова.

5. Касаткіна Олена Володимирівна.
Психолого-педагогічні основи розвитку
комунікативної компетентності студентів (на прикладі
вивчення англійської мови) : дис. ... канд. психолог.
наук : 19.00.07 – пед. та вікова психологія :
спеціалізована вчена рада К 20.051.04 ; черв. 2007 р. ;
Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника /
О. В. Касаткіна.

6. Яцюк Наталія Олександрівна. Особливості
моральної рефлексії в молодшому шкільному віці :
дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.07 – пед. та вікова
психологія : спеціалізована вчена рада Д 26.053.10 ;
16 квіт. 2008 р. ; Нац. пед. ун-т ім.дМ. П.дДрагоманова
/ Н. О. Яцюк.

7. Квашук Оксана Володимирівна.
Психологічні чинники впливу телебачення на
становлення моральної свідомості молодших
школярів : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.07 –
пед. та вікова психологія : спеціалізована вчена рада
К 20.051.04 ; 18 черв. 2008 р. ; Прикарпат. нац. ун-т ім.
В. Стефаника / О. В. Квашук.
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8. Назарець Людмила Миколаївна.
Особливості емоційної регуляції в формуванні
пізнавальних інтересів підлітків : дис. ... канд.
психолог. наук : 19.00.07 – пед. та вікова психологія :
спеціалізована вчена рада К 26.453.02 ; 12 черв.
2009 р. ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН
України / Л. М. Назарець.

9. Славіна Наталія Сергіївна. Психологічні
особливості емоційно-почуттєвого розвитку дітей
старшого дошкільного віку : дис. ... канд. психолог.
наук : 19.00.07 – пед. та вікова психологія :
спеціалізована вчена рада Д 26.053.10 ; 21 жовт.
2009 р. ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова /
Н. С. Славіна.

10. Димченко Надія Станіславівна.
Психологічні особливості розвитку професійної
рефлексії у майбутніх менеджерів-економістів : дис. ...
канд. психолог. наук : 19.00.07 – пед. та вікова
психологія : спеціалізована вчена рада Д 26.453.01 ;
Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України /
Н. С. Димченко.
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Представлено до захисту дисертаційне
дослідження аспіранта:

11. Кулакова Руслана Станіславовича.
Особливості становлення самооцінки та рівня
домагань старшокласників як психологічних
детермінант їх професійного самовизначення : дис. ...
канд. психолог. наук : 19.00.07 – пед. та вікова
психологія : спеціалізована вчена рада Д 26.053.10 ;
Нац. пед. ун-т ім.  Драгоманова / Р. С. Кулаков.
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Кандидатські дисертації,
які виконуються під керівництвом

Р.В. Павелківа

Павелків Р. В. – науковий керівник
аспірантів кафедри вікової та педагогічної
психології РДГУ, які працюють над написанням
дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук та кандидата
педагогічних наук:

1. Ганжа Микола Васильович. Педагогічні
умови естетичного виховання молодших школярів
засобами дизайну : 13.00.07 – теорія та методика
виховання / М. В. Ганжа.

2. Ковальчук Тетяна Георгіївна. Психологічні
умови розвитку творчого потенціалу особистості
майбутнього вчителя іноземної мови : 19.00.07 – пед.
та вікова психологія / Т. Г. Ковальчук.

3. Коломієць Наталія Миколаївна.
Особистісно-орієнтовані технології навчання
іноземної мови у початковій школі в процесі
позакласної виховної роботи : 19.00.07 – пед. та вікова
психологія / Н. М. Коломієць.

4. Крупко Тетяна Євгеніївна. Психологічні
особливості професійного самовизначення у період
ранньої юності : 19.00.07 – пед. та вікова психологія /
Т. Є. Крупко.



57

5. Мельник Ігор Ярославович. Психологічні
особливості становлення когнітивно-мотиваційного
компоненту просоціальної поведінки у молодшому
шкільному віці : 19.00.07 – пед. та вікова психологія /
І. Я. Мельник.

6. Остапчук Наталія Олександрівна.
Формування у майбутніх педагогів готовності до
особистісного типу спілкування : 13.00.07 – теорія та
методика виховання / Н. О. Остапчук.

7. Пивоварчук Тетяна Олександрівна.
Психологічні чинники розвитку комунікативних
здібностей студентів-філологів : 19.00.07 – пед. та
вікова психологія / Т. О. Пивоварчук.

8. Хомич Іванна Сергіївна. Психологічні
особливості уявлень дітей молодшого шкільного віку
про власну поведінку : 19.00.07 – пед. та вікова
психологія / І. С. Хомич.
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Наукова та громадська діяльність
Р.В. Павелківа

Павелків Роман Володимирович є членом
спеціалізованих вчених рад із присудження наукового
ступеня кандидата психологічних наук та доктора
психологічних наук зі спеціальності „19.00.07 –
педагогічна та вікова психологія”, а саме:

· спеціалізованої вченої ради К 26.453.02
Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН
України;

· спеціалізованої вченої ради Д 26.053.10
Національного педагогічного університету
ім.дМ. П. Драгоманова.
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Науковий керівник держбюджетної
тематики

У період 2006 – 2008 рр. Павелків Роман
Володимирович здійснював керівництво наукового
проекту „ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МОРАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ: ДЕТЕРМІНАЦІЯ,
МЕХАНІЗМИ, ГЕНЕЗИС”, секції „Педагогіка,
психологія: проблеми освіти та науки”, що
фінансувався за рахунок державного бюджету й
виконувався кафедрою вікової та педагогічної
психології Рівненського державного гуманітарного
університету. Розробки з цієї проблеми знайшли
відображення в заключному звіті про науково-
дослідну роботу за темою: „Феноменологія
морального розвитку особистості: детермінація,
механізми, генезис” (№0106U00636). Результати
дослідження представлені у монографії
„Феноменологія морального розвитку особистості:
детермінація, механізми, генезис” (за редакцією
Р. В. Павелківа, Н. В. Корчакової, 2009 р.).
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Перелік дисертацій, на які Р. В. Павелків
здійснював опонування

1. Алєксєєва Ю. А. Становлення моральної
самосвідомості підлітків у процесі психологічного
консультування : дис. ... канд. психолог. наук :
19.00.07 – пед. та вікова психологія : спеціалізована
вчена рада Д 26.053.10 ; Нац. пед. ун-т ім.
М. П. Драгоманова / Ю. А. Алєксєєва.

2. Башук Л. П. Мотиваційні чинники
працевлаштування особистості юнацького та
дорослого віку : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.07
– пед. та вікова психологія; Ін-т психології
ім. Г. С. Костюка НАПН України / Л. П. Башук.

3. Березін А. М. Психологічні чинники: генезис
національної самосвідомості особистості : дис. ... канд.
психолог. наук : 19.00.07 – пед. та вікова психологія /
А. М. Березін.

4. Вереіна Л. В. Формування позитивної
емоційної орієнтації Я-образу засобами психокорекції:
автореф. дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.01 заг.
психологія, історія психології / Л. В. Вереіна.

5. Волобуєва О. Ф. Психологічні засади
розвитку іншомовних здібностей майбутнього
військового професіонала : дис. ... д-ра психолог.
наук : 19.00.07 – пед. та вікова психологія :
спеціалізована вчена рада Д 26.453.01 ; Ін-т психології
ім. Г. С. Костюка АПН України / О. Ф. Волобуєва.
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6. Галян О. І. Співвідношення імперативності
та діалогічності у стильовій характеристиці діяльності
вчителя : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.07 – пед. і
вікова психологія : спеціалізована вчена рада
Д 26.053.10 ; Нац. пед. ун-т ім.1М.1П.1Драгоманова /
О. І. Галян.

7. Гандзілевська Г. Б. Психологічна само-
реалізація молодшого школяра засобами мистецтва
дис. … канд. психолог. наук : 19.00.07 – пед. та вікова
психологія : спеціалізована вчена рада К 20.051.04 ;
Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника /
Г. Б. Гандзілевська.

8. Герасіна С. В. Психологічні умови
формування готовності до трудової діяльності учнів
професійно-технічних навчальних закладів : дис. …
канд. психолог. наук : 19.00.07 – пед. та вікова
психологія : спеціалізована вчена рада Д 26.053.10 ;
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова / С. В. Герасіна.

9. Гошовський Я. О. Психолого-педагогічні
основи ресоціалізації депривованих підлітків : дис. …
д-ра психолог. наук : 19.00.07 – пед. та вікова
психологія : спеціалізована вчена рада Д 26.453.01 ;
 Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України /
Я.1О.1Гошовський.

10. Данченко Г. В. Психологічні детермінанти
розвитку комунікативної компетентності менеджера
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Татаурова. – К., 2007. – 21 с.

16. Ткачук Т. Л. Психологічні тенденції
розвитку моральних цінностей у підлітковому віці :
автореф. дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.07 – пед.
та вікова психологія ; Нац. пед ун-т
ім. М. П. Драгоманова / Т. Л. Ткачук. – К., 2008. – 20 с.

17. Тохтамиш О. М. Психологічний супровід
дітей дошкільного і молодшого шкільного віку з
гіперактивністю та дефіцитом уваги : автореф. дис. ...
канд. психолог. наук :19.00.04 – мед. психологія ; Ін-т
психології ім. Г. С. Костюка НАПН України /
О. М.Тохтамиш. – К., 2010. – 16 с.

18. Яцюк Н. О. Особливості моральної
рефлексії в молодшому шкільному віці : автореф.
дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.07 – пед. та вікова
психологія ; Нац. пед ун-т ім. М. П. Драгоманова /
Н. О. Яцюк. – К., 2008. – 20 с.

74

Р.В. Павелків – член редколегії наукових,
науково-методичних журналів, збірників

наукових праць

Павелків Роман Володимирович є членом:
редакційної колегії науково-методичного журналу
„Нова педагогічна думка” Рівненського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти, що
входить до переліку наукових фахових видань
України, в яких публікуються результати
дисертаційних досліджень на здобуття наукового
ступеня кандидата і доктора наук; редакційної колегії
збірника наукових праць Рівненського державного
гуманітарного університету „Оновлення змісту, форм
та методів навчання і виховання в закладах освіти”,
збірника наукових записок Національного
університету „Острозька академія”, серія „Психологія
і педагогіка”.



75

1. Актуальні питання психологічної науки :
альманах студ. наук. т-ва : матеріали Всеукр. наук.-
практ. конф. студ. і молодих науковців „Психічне
здоров'я особистості”, м. Рівне, 4–5 квіт. 2008 р.
Вип. 1 / М-во освіти і науки України, РДГУ, Ін-т
психології та педагогіки, Каф. вікової та пед.
психології, Каф. заг. психології та психодіагностики ;
[редкол.: Р. В. Павелків, А. М. Воробйов,
С. А. Литвиненко та ін.] ; [гол. ред. В. М. Ямницький].
– Рівне : [РДГУ], 2008. – 127 с.

2. Актуальні питання психологічної науки :
альманах студ. наук. т-ва : [матеріали звітної наук.
конф. викл., співроб., докторантів, асп. та студ. РДГУ
за 2008 р., м. Рівне, 24–25 лют. 2009 р.]. Вип. 2 / М-во
освіти і науки України, РДГУ, Ін-т психології та
педагогіки [та ін.] ; [редкол.: Р. В. Павелків,
А. М. Воробйов, С. А. Литвиненко та ін.] ; [гол. ред.
В. М. Ямницький]. – Рівне : [РДГУ], 2009. – 138 с.

3. Актуальні питання психологічної науки :
альманах студ. наук. т-ва. Вип. 3 / М-во освіти і науки
України, РДГУ, Ін-т психології та педагогіки [та ін.] ;
[редкол.: Р. В. Павелків, А. М. Воробйов,
С. А. Литвиненко та ін.] ; [гол. ред.
В. М. Ямницький]. – Рівне : РДГУ, 2010. – 184 с.

4. Екологічні та вікові складові психічного
здоров'я людини : (матеріали Міжнар. наук. студ.
конф. м. Рівне, 16–17 бер. 2007 р.) / М-во освіти і
науки України. РДГУ; редкол.: А. М. Воробйов,
Д. В.дЛико, Р. В. Павелків та ін. – Рівне, 2007. – 198 с.
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5. Наукові записки Національного
університету „Острозька академія”. Серія
„Психологія і педагогіка” / редкол. : І. Д. Пасічник,
Р. В. Павелків та ін. – Острог: Нац. ун-т „Острозька
академія”, 2009 —.

6. Нова педагогічна думка : наук.-метод.
журнал / ред. кол. : І. Пасічник, В. Авер’янов,
Р.дПавелків та ін. – Рівне : Ліста. – М., 2005 —.

7. Оновлення змісту, форм та методів
навчання і виховання в закладах освіти :  зб.  наук.
пр. Наук. записки РДГУ / РДГУ ; [редкол.:
І. М.дХом’як, М. С. Янцур, Р. В. Павелків, І. Д. Бех та
ін.]. – Рівне : [РДГУ], 2003—.
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Р.В. Павелків – голова (співголова)
організаційних комітетів та учасник

Міжнародних, Всеукраїнських наукових,
науково-методичних і науково-

практичних конференцій

Павелків Роман Володимирович постійно
приймає участь у Міжнародних та Всеукраїнських
наукових конференціях з актуальних проблем вікової
та педагогічної психології, зокрема:

1. Міжнародна науково-практична конференція
„Формування нової парадигми самосвідомості у
психологічній науці”, м. Рівне : РДГУ, 25–26 листоп.
2004 р.;

2. Науково-практична конференція „Творчий
потенціал: ідеї, технології, досвід” (у контексті
розвитку потреби до творчої самореалізації школяра),
м. Рівне, 26–27 трав. 2005 р.;

3. Міждержавна наукова конференція
„Педагогіка і психологія дошкільного дитинства”,
присвяч. 100-річчю з дня народж. О. В. Запорожця,
м. Рівне, 12–14 жовт. 2005 р.;

4. Перший Всеукраїнський конгрес психологів,
м. Київ : Ін-т психології їм. Г. С. Костюка АПН
України, 24–26 жовт. 2005 р.;
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5. Вінницький міжрегіональний науково-
практичний семінар „Особистісна орієнтація як
провідний напрям удосконалення освіти”, м. Київ–
Вінниця, 18–19 листоп. 2005 р.;

6. Всеукраїнська науково-практична конферен-
ція студентів та молодих науковців „Наука, освіта,
суспільство очима молодих”, м. Рівне : РДГУ, 10–
11 трав. 2006 р.;

7. Всеукраїнська науково-практична конферен-
ція „Проблеми, закономірності та перспективи
морального розвитку особистості”, м. Рівне : РДГУ, 3–
4 лип. 2006 р. – співголова організаційного комітету;

8. Міжвузівська науково-практична конференція
„Управління процесом розвитку інноваційної
діяльності навчального закладу” – м. Рівне, РОІППО,
15–16 листоп. 2006 р.;

9. І Міжнародна конференція „Проблеми
організації та діяльності психологічної служби : реалії,
досвід і перспективи” – м. Переяслав-Хмельницький,
19–20 жовт. 2006 р. – член організаційного комітету;

10. Всеукраїнська науково-практична конференція
„Дидактичні технології у вищих навчальних закладах”,
м. Рівне : РДГУ, 7–8 грудня 2006 р.;

11. Всеукраїнська науково-практична конферен-
ція „Генеза буття особистості” – м. Київ, груд. 2006 р.;
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12. Всеукраїнська науково-практична конферен-
ція „Психосоціальний розвиток особистості:
формування життєвих перспектив”, 19–20 квіт. 2007 р.,
м. Рівне — співголова організаційного комітету;

13. Всеукраїнська науково-практична конференція
„Освіта, розвиток, самореалізація молоді в умовах
гуманізації суспільства”, 26–28 квіт. 2007 р., м. Рівне;

14. II Всеукраїнська науково-практична
конференція „Проблеми девіантної поведінки: історія,
теорія, практика”, 11–12 трав. 2007 р., м. Вінниця;

15. II Міжрегіональний Малинський семінар
Інституту психології АПН України ім. Г. С. Костюка
„Особистісно-орієнтована психологія і шкільна освіта”,
15–16 трав. 2007 р.;

16. IІ Всеукраїнська науково-практична
конференція „Наука, освіта, суспільство очима
молодих”, 17–18 трав. 2007 р., м. Рівне;

17. Міжнародна науково-практична конференція
„Педагогіка вищої школи : методологія, теорія,
технології”, 14–15 верес. 2007 р., м. Рівне;

18. І Міжнародна науково-практична конференція
„Проблеми психології спілкування”, 21–23 листоп.
2007 р., м. Рівне;

19. Науково-практична конференція „Духовно-
моральне становлення молоді: пошуки і перспективи”,
5 груд. 2007 р., м. Рівне – співголова організаційного
комітету;
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20. Всеукраїнська науково-практична конферен-
ція „Психічне здоров'я особистості”, 4–5 квіт. 2008 р.,
м. Рівне – співголова організаційного комітету;

21. І Міжнародна науково-практична конференція
студентів та молодих науковців „Наука, освіта,
суспільство очима молодих”, 15–16 трав. 2008 р.,
м. Рівне;

22. Міжнародна науково-практична конференція
„Проблеми духовності в психології розвитку
особистості”, м. Ніжин, 21–23 трав. 2008 р. – член
організаційного комітету;

23. Всеукраїнська науково-практична конферен-
ція „Підготовка вчителя як конкурентноспроможного
фахівця в умовах модернізації освіти в Україні:
проблеми, пошуки, перспективи”, м. Рівне, 20 жовт. –
1 листоп. 2008 р.;

24. Всеукраїнська науково-практична конферен-
ція „Психологічна допомога особистості: сучасний стан
та перспективи розвитку”, 14–15 листоп. 2008 р.,
м.1Рівне – співголова організаційного комітету;

25. Звітна наукова конференція викладачів,
співробітників, докторантів, аспірантів та студентів
Рівненського державного гуманітарного університету,
м. Рівне, 25–27 лют. 2008 р.;

26. І Міжнародна науково-практична конференція
„Актуальні проблеми психології особистості
міжособистісних взаємин”, м. Кам’янець-Подільський,
21–22 трав. 2009 р.
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27. Всеукраїнська науково-практична конференція
„Гендерні аспекти розвитку самосвідомості в
онтогенезі”, м. Рівне, РДГУ, 15-16 квіт. 2010 р.
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Література про наукову та громадську
діяльність ученого

1. Павелків Роман Володимирович :
біобібліогр. покажч. / за ред. С. Н. Грипич; уклад. :
М. П. Мельникович, Н. В. Марчук. – Рівне : РДГУ,
2006. – 44 с. – (Серія „Академіки, доктори наук,
професори РДГУ”).

2. Павелків Роман Володимирович // Хто є хто
на Рівненщині – 2003 : довідник. – Рівне : Форум
інтелектуальної еліти, 2004. – С.129–130.
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Фотоматеріали

Р. В. Павелків з дійсним членом АПН України,
директором Інституту психології ім. Г.С. Костюка,

доктором психологічних наук , професором
С. Д. Максименко (м. Київ)
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Р. В. Павелків, І. Д. Бех – доктор психологічних наук,
професор, академік АПН України, директор інституту

проблем виховання АПН України, М. П. Кривко –
кандидат педагогічних наук, доцент, голова комісії з
питань освіти та науки Рівненської обласної ради,

І. В. Вєтров – начальник управління освіти та науки
Рівненської обласної державної адміністрації.

(Науково-практична конференція. 2010 р.)
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Р. В. Павелків та доктор педагогічних наук,
академік АПН України А. М. Богуш

86

Р. В. Павелків на кафедрі соціальної психології та
соціальної роботи Київського національного

університету ім. Т. Г. Шевченка із завідувачем
кафедри, доктором психологічних наук,

професором Ю. М. Швалбом



87

Роман Володимирович Павелків –
декан педагогічного факультету

88

Р. В. Павелків – декан педагогічного факультету;
М. В. Шевців, І. П. Зіль, О. Б. Петренко –

заступники декана педагогічного факультету та
В. І. Безлюдна
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Міжнародна наукова конференція
(м. Рівне, РДГУ, 2004 р.)

90

Кафедра вікової та педагогічної психології РДГУ
(м. Рівне, 2006 р.)



91

Відзнаки та нагороди науковця

„Відмінник освіти України” (2000 р.)

92

„Заслужений працівник освіти України” (2003 р.)



93

Нагрудний знак „Петро Могила” Міністерства
освіти і науки України (2006 р.)

94

Почесна грамота Міністерства освіти України за
вагомий особистий внесок у становлення і

розвиток національної освіти (2001 р.)



95

Кафедра вікової та педагогічної психології
РДГУ (завідувач кафедри – доктор

психологічних наук, професор Р. В. Павелків) –
переможець відкритого рейтингу популярності
„Гордість міста” в номінації „Кращий вищий

навчальний заклад (кафедра) 2006 р.”

96

Р. В. Павелків переможець
університетського конкурсу в номінації

„Науковий керівник РДГУ 2008 р.”
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Р. В. Павелків переможець
університетського конкурсу в номінації

„Автор РДГУ 2009 р.”

98

Алфавітний покажчик назв наукових
праць Р. В. Павелківа

Аксіологічна модель індивідуальної
свідомості молоді у християнській
педагогіці

119

Аналіз розвитку морального
становлення дітей як центральна
проблема психологічної теорії та
педагогічної практики

102

Богословські погляди Іоанна Златоуста у
побудові аксіологічної моделі
індивідуальної свідомості молоді

112

Вікова психологія 16
Вибір дітьми стилю заступництва як
показник розвитку моральної свідомості

92

Виховання молодших школярів за
міжнародною програмою „Self – esteem”
як засіб профілактики кризи
підліткового віку

61

Гендерні аспекти розвитку
самосвідомості в онтогенезі

34

Гуманістична педагогіка: колізії
становлення

67

Гуманістична психологія 27
Детермінація моральної поведінки в
молодшому шкільному віці

120

Дитяча психологія 7, 9-11,
24

Дитяча психологія. Навчальний
посібник для самостійної роботи
студентів. Серія: САМ”

17



99

До проблеми виникнення внутрішніх
конфліктів у молодших школярів

103

Дослідження сформованості у сучасних
молодших школярів моральних якостей
чесності і правдивості

85

Експериментальне вивчення
особливостей самостійності сучасних
молодших школярів

99

Експериментальне вивчення
сформованості у молодших школярів
моральних якостей щедрості та
безкорисливості

93

Загальна психологія 1, 3, 13,
14, 28

Зміст, дидактичні структури та
методичне забезпечення уроків у
початкових класах (психологічні та
педагогічні аспекти)

5, 8

Идеи Н. К. Крупской о нравственном
воспитании школьников

43

Інститут психології та педагогіки 86
Использование приемов народной
дидактики в процессе обучения
математики

49

Контури самоусвідомлення в молодшому
шкільному віці

74

Короткий довідник з дитячої психології 12
Куди піти вчитись 122
А. С. Макаренко о воспитании
сознательной дисциплины младших
школьников

40

100

Методичні рекомендації по вивченню
основ трудової і професійної підготовки
школярів

22

Молодший школяр у моральному вимірі
міжособистісних відносин

87

Моральна самопідвладність як
новоутворення молодшого школяра

88

Моральна саморегуляція як психічне
новоутворення молодшого школяра

75

Моральна свідомість та самосвідомість
як відображення об'єктивної
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