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Вступ:
На кафедрі психології і педагогіки працює 12 штатних НПП: з них 2
доктори наук, 5 кандидатів наук. У 2020 році кількість цитувань співробітників
кафедри у Google Scholar складає 106. Протягом року було видано 1 монографію,
1 навчальний посібник, 2 розділи у монографіях, 1 розділ у навчальному посібнику,
1 стаття в енциклопедії, 2 статті у виданнях що входять до міжнародних
наукометричних баз даних, 1 стаття у зарубіжному виданні, 10 статей у
фахових виданнях. До того ж, співробітники кафедри брали участь у 21
конференції, з них всеукраїнських – 7, міжнародних в Україні - 13, міжнародних
за кордоном - 1. Опубліковано 27 тез доповідей, з них на всеукраїнських
конференціях – 10, міжнародних конференціях в Україні - 16, міжнародних
конференціях за кордоном - 1. Зроблено 16 доповідей, з них на всеукраїнських
конференціях – 5, на міжнародних конференціях в Україні – 10, на міжнародних
конференціях за кордоном - 1. У звітному періоді на кафедрі були проведені
науковий семінар «Психологія впливу» та олімпіада з психології. Кафедра
підтримує міжнародні зв’язки з іноземними установами, зокрема, з ЕВЕN
(Європейська мережа етики бізнесу) з факультетом гуманітарних і суспільних
наук Вроцлавського університету науки і технологій (м. Вроцлав, Польща) і з
IAAP (Міжнародна асоціація прикладної психології)(США).

1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним
процесом.
Аспірантом кафедри було захищено дисертацію на здобуття ступеня кандидата
наук.
Цимбал Інна Валеріївна. Тема: «Психологічні особливості навчання студентів
технічних спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами» зі
спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Науковий керівник:
кандидат психологічних наук, професор Винославська Олена Василівна. Дата
захисту: 17 жовтня 2019 р. (Спеціалізована вчена рада Нац. акад. пед. наук
України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна). (не увійшло у звіт
2019 р.)
1.2 Науково-дослідна робота студентів
Кількість наукових гуртків
Кількість наукових товариств
Кількість науково-дослідних лабораторій (кількість залучених студентів)
Кількість господоговірних тем (кількість залучених студентів)
Кількість держбюджетних тем (кількість залучених студентів)
Кількість публікацій студентів (самостійно)
Кількість публікацій студентів (співавторство)
Кількість учасників олімпіад
Кількість переможців олімпіад
Кількість учасників конкурсів студентських наукових робіт
Кількість переможців конкурсів студентських наукових робіт
Кількість студентів, які брали участь у зарубіжних наукових
конференціях:
Кількість доповідей за участю студентів
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Олімпіади, в яких брали участь студенти, та в яких виграли:
Олімпіада з психології: 28.02.2020. НТУ « КПІ імені Ігоря Сікорського» (брали
участь 3 студентів).
Призери:
1 місце Іванов Єфрем Костянтинович СП-82 ФСП (керівник Сулима К.В.)
2 місце Жуковська Карина Володимирівна БІ-81ФБТ (керівник Винославська
О.В.)
3 місце Коваль Валерій Валерійович СП-82 ФСП (керівник Сулима К.В.)
Керівництво науковою роботою студентів:
Підготовка публікацій:
1. Колтишева Д.С. Зарубіжний досвід інтеграції виробничої практики у
навчання. Гуманітарний корпус: Збірник наукових статей з актуальних проблем

філософії, культурології, психології, педагогіки та історії. – Випуск 29. – Вінниця:
Твори, 2019. – С. 55-56. (керівник Винославська О.В.)
2. Колтишева Д.С. Трудова зайнятість сучасної студентської молоді. Традиції
та новації у розвитку сучасної соціологічної науки: дослідження молодих вчених
[Електронний ресурс] : зб. матеріалів І Всеукраїнської наук.-практ. конф.
студентів, аспірантів та молодих учених (Київ, 26 лютого 2020 р.) – К. : КНЕУ,
2020. – С. 31-34. (керівник Винославська О.В.)
3. Глазунова О.Р. Динаміка уявлень студентської молоді про зміст поняття
«українська душа». Шляхи духовного розвитку людини і суспільства: Матеріали
ХХ Міжнародної науково-практичної конференції. (30-31 травня 2020 р., Київ). –
К. : МБКОФ «За покликом серця», 2020 – С. 3-6. – URL :
https://drive.google.com/drive/folders/18eGRR417k8dHtMx_nMo_rH6O7t-Tlkdt
(у
співавторстві з науковим керівником Винославською О.В.)
1.2 Науково-дослідна робота молодих учених

Кількість опублікованих наукових праць молодих
вчених:

монографій (в Україні)
монографій (за кордоном)
Підручників
навчальних посібників
Статей (всього):
Фахових
з них у зарубіжних виданнях країн ОЕСР:
у міжнародних наукометричних базах даних (всього):
Scopus
Web of Science
Copernicus

Кількість

Чисельність молодих учених на кафедрі психології і педагогіки складає
4 особи, зокрема:
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Статті у зарубіжних виданнях країн ОЄСР
1. Bokovets O. Internal resources of students-innovators // European Journal of
Education and Applied Psychology. № 2.– 2020. – P. 40-44.
URL:https://doi.org/10.29013/EJEAP-20-2-40-43
Статті з них у фахових виданнях:
1.
Боковець О. І. Мотивація досягнення у студентів із різним інноваційним
потенціалом / О. І. Боковець // Збірник наукових праць «Вісник післядипломної
освіти» (Серія «Соціальні та поведінкові науки», категорія «Б»).– 2020. – № 12

(41).
–
С.
27. DOI: https://doi.org/10.32405/2522‐9931/2522‐9958‐2020‐12(41)‐10‐27

10-

2.
Бортун Б. О. Системний аналіз конструктивної конфліктності особистості /
Вісник післядипломної освіти. «Серія «Соціальні та поведінкові науки» УМО –
Вісник післядипломної освіти 11(40) 2020. c. 10-27.
3.
Бортун Б. О. Теоретична операціоналізація поняття «конструктивна
конфліктність» особистості/ Вісник післядипломної освіти. «Серія «Соціальні та
поведінкові науки» УМО – Вісник післядипломної освіти. Випуск 12(41) 2020 – с.
28-46.
4.
Оніпко З. С. Вплив ідей американських анархо-індивідуалістів на розвиток
лібертаріанства /З. С. Оніпко // Вісник Маріупольського державного університету.
Серія: Історія. Політологія. – Вип. 23-24. – Маріуполь, 2019. – С. 285-293.

2. Основні результати наукових
пріоритетними напрямами.

досліджень

та

НТ

розробок

за

2.1. Інформація про НДР, що виконуються на кафедрах у межах робочого
часу викладачів.
Ініціативна НДР 0115U007213 «Теорія і практика психологопедагогічного забезпечення розвитку людино-центричних компетенцій
майбутніх фахівців в умовах технічного університету» (факультет соціології і
права, кафедра психології і педагогіки, керівник Кононець М.О.)
Проаналізовано теоретичні та прикладні аспекти впливу на особистість, а
саме: місце маніпуляцій в системі людських відносин і роль емоційного інтелекту
при протидії психологічному впливу на особистість.
Охарактеризовано: види та способи протистояння неконструктивним
впливам під час взаємодії й особливості використання психологічного впливу на
споживачів у маркетингу.
Досліджено: суб’єктно-вчинкову модель впливу.
Розроблено: науково-практичні рекомендації спрямовані на попередження і
подолання негативних наслідків психологічного впливу на особистість.
Результати роботи впроваджено в навчальний процес й можуть бути
використані викладачами вищих навчальних закладів, та інститутів
післядипломної освіти в процесі викладання навчальних курсів з спеціальності
«Психологія».
У звітному році з використанням результатів виконаних робіт:
Видано:
монографій – 1;
розділів у монографії – 2;
навчальних посібників – 1;
розділ у навчальному посібнику – 1;
Опубліковано статей: 13;
у фахових виданнях – 10;

у журналах, що входять до наукометричних баз даних (Index Copernicus/ Web of
Science): 2 (1 в журналі, що входить до наукометричної бази даних Web of Science
/ 1 в журналі, що входить до наукометричної бази даних Index Copernicus);
у зарубіжному виданні – 1.
Зроблено 16 доповідей на 13 конференціях (в т.ч. 11 доповідей на 9
міжнародних), опубліковано 27 тез доповідей (в т.ч. 17 міжнародні).
До виконання залучались аспіранти кафедри.
3. Інноваційна діяльність.
За звітний період дані відсутні
4. Міжнародне наукове співробітництво
Партнерами кафедри психології і педагогіки з міжнародної наукової
співпраці є:
–
Європейська мережа етики бізнесу (ЕВЕN)
–
Факультет гуманітарних і суспільних наук Вроцлавського
університету науки і технологій (м. Вроцлав, Польща).
– Міжнародна асоціація прикладної психології (IAAP), (США).
В рамках співробітництва у 2020 році були проведені наступні заходи:
З 01.03.2020 – по теперішній час: участь у міжнародному дослідженні
«POSITIVE AND NEGATIVE TRAITS OF DISTANCE LEARNING AND CLASSROOM TRAINING: INTERNATIONAL STUDY OF STUDENTS' VIEWS».
Партнери - Вроцлавський університет науки і технологій, факультет гуманітарних
і соціальних наук.
Протягом року здійснювалося наукове співробітництво з Міжнародною
асоціацією прикладної психології (IAAP), (США).
5. Аналіз наукового співробітництва з науковими установами НАН України
та галузевими академіями наук України.
Кафедра психології і педагогіки підтримує наукові зв’язки з провідними
установами Академії педагогічних наук України: Інститутом вищої освіти
(відділ теорії і методології природничої та інженерної освіти); Інститутом
психології ім. Г.С. Костюка (лабораторії: теорії та методології психології,
організаційної психології, нових інформаційних технологій навчання, когнітивної
психології).
Здійснюється наукове співробітництво з Українською Асоціацією
організаційної психології та психології праці.
Кафедра на основі укладених угод співпрацює з вищими навчальними
закладами України: з Рівненським державним гуманітарним університетом
(кафедра загальної психології та психодіагностики), Тернопільським
державним технічним університетом ім. І. Пулюя (кафедра психології у
виробничій сфері), Гуманітарним інститутом Національного авіаційного
університету (кафедра педагогіки), Білоцерківським державним аграрним
університетом (кафедра педагогіки і психології).

6. Публікації.
Загальна кількість монографій / розділів, підручників та навчальних
посібників / розділів – 2 / 2 шт.
Загальна кількість монографій / розділів у монографіях
1/2
В. т.ч. закордонних монографій / розділів у монографіях
0/1
Загальна кількість підручників
Загальна кількість навчальних посібників / розділів у навчальних 1 / 1
посібниках
Загальна кількість інших наукових видань (брошури, ДСТУ,
28
довідники, словники, переклади наукових праць, видані матеріали
конференцій, тощо)
Загальна кількість електронних публікацій (сертифікованих в
університеті).
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Загальна кількість статей (кількість одиниць)
- з них у фахових виданнях категорії Б (кількість одиниць)
9
- з них у фахових виданнях категорії В (кількість одиниць)
1
- з них у зарубіжних виданнях (кількість одиниць)
1
Загальна кількість статей, ОПУБЛІКОВАНИХ ТА ПОДАНИХ ДО
ДРУКУ, що входять до міжнародних наукометричних баз даних
2
(ВСЬОГО) (кількість одиниць)
 SCOPUS
1
 Web of Science
1
 Copernicus

Бібліографічний опис наукових праць
Монографії (розділи у монографіях):
1.
Волянюк Н.Ю., Ложкін Г.В., Колосов А.Б., Андрійцев Б.В. Психологія
наукової діяльності: [Монографія] / Н.Ю. Волянюк, Г.В. Ложкін, А.Б. Колосов,
Б.В. Андрійцев. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр ДЗК, 2020 – 352 с.
2.
Винославська О.В. Психологічна культура викладача сучасного
університету: методичні інструменти дослідження / Вища освіта України в
контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи
розвитку : [кол. моногр.] / [Калінічева Г.І. (кер. авт. кол., наук. ред.),
Бродецький О.Є., Винославська О.В. та ін.; за заг. ред. Г.І. Калінічевої] ; ЗВО
«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая».
– Київ: Фенікс, 2020. – С. 248-271.
3. Rubanets Oleksandra, Kovalova Svitlana Association Agreement: Driving
Integrational Сhanges. Volume III Collective Monograph. Ottawa Canada, 2020,
360 р. (5.5 Knowledge transfer: development of educational and technological
innovations, p. 325-335).
Навчальні посібники:
1. Кононець М.О. Психологія лідерства : навч. посібн. / Київ, КВІЦ, 2020. –
252 с. (Гриф надано методичною радою Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського » (протокол № 8 від 9.04.2020 р.) за поданням вченої ради
Факультету соціології і права (протокол № 7 від 24.02.2020 р.)
2. Девтерова Т.В. Інтернаціоналізація ЗВО. Імпорт-експорт освітніх послуг на
прикладі столичного регіону : навч. посібн. / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова,
І.В. Девтеров. Київ, Політехніка, 2020. –344 с. (Розділ 1 : Інтернаціоналізація
ЗВО. Імпорт-експорт освітніх послуг на прикладі столичного регіону С.5-34)
Інші наукові видання (брошури, ДСТУ, довідники, словники, переклади
наукових праць, видані матеріали конференцій, тощо):
Стаття в енциклопедії:
1.
Винославська О.В. Мораль підприємця професійна / Енциклопедія
сучасної України. 2019. Том 21. С. 527. (не увійшло у звіт 2019 р.)

Статі що входять до міжнародних наукометричних баз даних:
Б) Web of Science:
1. Olena Vynoslavska, Emilia Mazurek. The Educational Biographies of Engineers
Starting Acadtmic Careers: Comparative Perspective of Poland and Ukraine. In:
Advanced Education, #13 / 2019, рр. 4-10. DOI: 10.20535/2410-8286.153456
[Emilia Mazurek, Olena Vynoslavska. THE EDUCATIONAL BIOGRAPHIES OF
ENGINEERS STARTING ACADEMIC CAREERS: COMPARATIVE
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Наукові конференції, семінари, виставки.
У 2020 році на кафедрі був проведений науковий семінар «Психологія
впливу», у якому брали участь та зробили доповіді 6 викладачів і 3 аспіранта
кафедри.
9.Організаційне забезпечення наукової діяльності.
10.Наукове обладнання довгострокового користування.
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