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Звіт про наукову роботу кафедри психології і педагогіки  

факультету соціології і права у 2015-2016 навчальному році 
 

1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з 

навчальним процесом.  

1.1.Підготовка кандидатів та докторів наук –  

Гуцол С.Ю., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології і 

педагогіки НТУУ «КПІ», науковий кореспондент Інституту психології імені 

Г. С. Костюка НАПН України, тема докторської дисертації «Психологія 

міфотворення в сучасній культурі» (19.00.05 – соціальна психологія; 

психологія соціальної роботи). Роботу виконано в лабораторії когнітивної 

психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ. 

Науковий консультант – дійсний член НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор Чепелєва Наталія Василівна, заступник директора з науково-

дослідної роботи Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 

Захист 19 листопада 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради 

Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Д 26.453.01 

 

Москаленко О.В., випускниця аспірантури 2012 року кафедри психології і 

педагогіки НТУУ КПІ, тема дисертації «Розвиток ціннісно-смислової сфери у 

майбутніх фахівців технічного профілю », 19.00.07- педагогічна та вікова 

психологія. Робота виконана на кафедрі психології і педагогіки НТУУ КПІ. 

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Зливков Валерій 

Лаврентійович, провідний науковий співробітник лабораторії методології та 

теорій психології Інституту психології імені Г.С.Костюка. Захист «17» 

листопада 2015 р. на засіданні спеціалізованої  вченої  ради  Інститут  

психології  імені  Г. С. Костюка НАПН України. Д 26.453.02. 

 

1.2.Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом  

загальна кількість, окремо:  

нових курсів: 3. 

1.Психологія здоров’я та здорового способу життя.  

впроваджує: д.пс.н., професор Ложкін Г.В. 

2.Педагогічна майстерність. 

впроваджує: к.пед.н., доцент Девтерова Т.В. 

3.Психологія безпеки.  

впроваджує: ст. викладач Апішева А.Ш. 
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1.Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів,  молодих 

вчених - 19 доповідей за участю студентів на 4 конференціях:  

- VIІI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та 

студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу 

життя у молоді» (10-11 листопада 2015р.);  

- XIX Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів 

Дні Науки ФСП м. Київ «Горизонти суспільних трансформацій на шляху 

подолання системної кризи сьогодення» (Київ. 20-21 квітня 2016);  

- VIII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми 

управління: діалектика централізації та децентралізації» (м. Київ, 10 грудня 

2015 р.);  

- Міжнародна науково-практична конференція  «Філософія у вимірах ХХІ 

століття» (м. Київ, 26 травня 2016 р.) 

 

2.Основні результати наукових досліджень та НТ розробок за 

пріоритетними напрямами:  

Пріоритетний напрям 1: "Фундаментальні наукові дослідження з найбільш 

важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, 

людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у 

світі та сталого розвитку суспільства і держави” (Закон України  № 2519-IV 

від 09.10.10 р. “Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки”). 

На кафедрі розробляється бюджетна науково-дослідна тема “Теорія і 

практика психолого-педагогічного забезпечення розвитку людино-

центричних компетенцій майбутніх фахівців в умовах технічного 

університету”. (Державний реєстраційний номер 0115U007213; початок 

січень 2016 – закінчення грудень 2020). Керівник Кононець Марія 

Олександрівна.  

    У контексті розробки теми викладачами кафедри: опубліковано 42 статті, 

28 тез доповідей на наукових конференціях.  

У 2015 р. кафедра готувала аспірантів та здобувачів з зазначеної 

проблематики: (здобувачі: 5 року навчання Обіщенко С.О. та 3 року навчання 

Матієнко-Купріянов В.І., Папуша В.В. та Євстрафьева І.Г. ).   

За звітний період, у межах пріоритетного напряму викладачами кафедри 

психології і педагогіки здійснювалися наукові дослідження за такими 

науковими напрямами: 
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 військова психологія; 

 економічна психологія; 

 ергономіка і дизайн; 

 інженерна психологія; 

 історія психології; 

 організаційна психологія; 

 педагогіка; 

 педагогіка вищої школи; 

 педагогічна майстерність; 

 психологія безпеки особистості; 

 психологія здоров’я; 

 психологія конфлікту; 

 психологія лідерства та професійної успішності спеціаліста; 

 психологія моральності; 

 психологія праці; 

 психологія реклами; 

 психологія соціальної відповідальності інженера; 

 психологія спорту;  

 психологія та педагогіка вищої освіти; 

 психологія творчої діяльності; 

 психологія управління; 

 психологія управлінської взаємодії; 

 соціальна психологія; 

 юридична психологія. 

Всі наукові дослідження, які на сьогодні виконуються викладачами кафедри, 

є ініціативними (виконуються без фінансування). 

 

4.Міжнародне наукове співробітництво. 

1. Kaunas University of Technology, Department of Humanities (Литва, 

м. Каунас), Договір про партнерство, співробітництво та науковий обмін між 

НТУУ «КПІ» та KTU.   

Практичні результати та публікації : 

Проф. кафедри Винославська О.В. брала участь у підготовці заявки на 

часткове фінансування проекту у рамках програми двосторонньої співпраці 

між Литвою і Україною в галузі науки і технологій (НТ) на 2016-2017 рр. на 

тему: «Соціальна відповідальність у сфері вищої технічної освіти: 

принципи, стратегії, освітні технології». 

2. Wroclaw University of Technology, Department of Humanities and 

Social Sciences, (Польща, м. Вроцлав). Договір про партнерство, 

співробітництво та науковий обмін між НТУУ «КПІ» та WTU. 
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Практичні результати та публікації 

16-17 вересня 2015 рр. проф. кафедри Винославська О.В. провела 

переговори з директором факультету гуманітарних і соціальних наук 

Вроцлавської політехніки професором Єжи Махначем щодо проведення 

спільних конференцій і обміну публікаціями у наукових виданнях наших 

університетів. 

Протягом 2015-2016 навчального року було організовано і проведено дві 

спільні міжнародні конференції з публікацією збірок матеріалів конференцій: 

– VIII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми 

управління: діалектика централізації та децентралізації» (10 грудня 2015 р., 

м. Київ, Україна). Опубліковано 6 тез доповідей викладачів факультету 

гуманітарних і соціальних наук Вроцлавської політехніки. 

– Міжнародна науково-практична конференція «Філософія у вимірах 

ХХІ століття» (26 травня 2016 р., м. Київ, Україна). Опубліковано 5 тез 

доповідей викладачів факультету гуманітарних і соціальних наук 

Вроцлавської політехніки. 

 У монографії, підготовленій  викладачами факультету гуманітарних і 

соціальних наук Вроцлавської політехніки опублікований один розділ: 

Vynoslavska Olena. Social Responsibility for ICТ Implementation in the 

space of Higher Technical Education  / OlenaVynoslavska // Architectura a 

Rozwój Człowieka: Ujęcie multidyscyplinarne / Pod redakcią naukową Alicji 

Kalus, Emilii Mazurek i Joanny Szymańskej. – Wroclaw, Politechnika 

Wrocławska, 2015. – P. 151-159. 

 

3. Європейська мережа етики бізнесу  

Практичні результати та публікації  

Зроблено 2 доповіді на Науковій конференції Європейської Мережі 

Етики Бізнесу – 2015 «Філософські засади етики бізнесу»: 

Винославська О.В., Кононець М.О. Psychology of Entrepreneur’s 

Professional Morality in the System of Sciences / Olena Vynoslavska, Maria 

Kononets // EBEN Research Conference 2015 «Philosophical Foundation of 

Business Ethics». (September 30 - October 3, 2015; Copenhagen, Denmark) 

Винославська О.В., Ковальчук О.С. Does Social Responsibility Correlate to 

Personal Characteristics of Future Engineers? / Olena Vynoslavska, 

Olena Kovalchuk // EBEN Research Conference 2015 «Philosophical Foundation 

of Business Ethics» (September 30 - October 3, 2015; Copenhagen, Denmark) 
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5. Аналіз наукового співробітництва з науковими установами НАН 

України та галузевими академіями наук України. Кафедра підтримує 

наукові зв’язки з провідними установами Академії педагогічних наук 

України: Інститутом психології ім. Г.С.Костюка (лабораторії: теорії та 

методології психології, організаційної психології, нових інформаційних 

технологій навчання, когнітивної психології); Інститутом вищої освіти 

(відділ теорії і методології природничої та інженерної освіти).  

Здійснюється наукове співробітництво з Українською Асоціацією 

організаційної психології та психології праці, Київською арт-терапевтичною 

асоціацією.  

Кафедра на основі укладених угод співпрацює з вищими навчальними 

закладами України: 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  

Викладачі кафедри психології і педагогіки активно займаються науковою 

роботою. За результатами проведених наукових досліджень співробітниками 

кафедри у 2015-2016 начальному році. Опубліковано: 

42 статті, з них: 13 – фахових, 8 – зарубіжних;  

28 тез доповідей на наукових конференціях, з них: 6 – зарубіжних.  

Всього 71 публікація. Перелік публікацій кафедри в наукових виданнях 

подано в додатку 1. 

Співробітники кафедри беруть участь у роботі редакційної колегії наукового 

видання «Вісник НТУУ “КПІ”: Філософія. Психологія. Педагогіка», у якому 

публікують результати своїх дисертаційних досліджень докторанти, 

аспіранти й здобувачі факультету соціології та права, лінгвістики та інших 

факультетів. У звітному періоді підготовлено до друку видання № 2 

(44/2015), № 3 (45/2015).  

7.Наукові конференції, семінари, виставки. 

Щороку науковці кафедри беруть участь у міжнародних конференціях. За 

участю провідних наукових працівників кафедри здійснюється керівництво 

роботою секцій на Міжнародних наукових конференціях, проводяться 

майстер-класи, презентації наукового досвіду:  

12 викладачів кафедри зробили 53 доповіді на 32 конференціях, з них:  

17 доповідей на 12 міжнародних конференціях за кордоном; 
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18 доповідей на 14 міжнародних конференціях в Україні; 

18 доповідей на 6 всеукраїнських конференціях. 

До того ж на різних конференціях викладачами проведено:  

6 майстер-класів; 1 семінар; 4 доповіді. 

Участь у наукових конференціях та семінарах подано в додатку 2. 

8.Проект плану розвитку підрозділу на 2016 рік:  

 Проведення науково-методичного семінару (квітень 2016 р.).  

 Здійснити науковий супровід підготовки статей, аспірантів та 

здобувачів, які закріплені за кафедрою психології і педагогіки.  

 Здійснювати презентацію наукових доробок працівників кафедри на 

різноманітних міжнародних науково-практичних конференціях.  

 Брати участь в Днях Науки ФСП  (за планом факультету).  

Звіт заслухано і затверджено на засіданні кафедри психології і педагогіки –

«22» червня 2016 р., пр. № ___. 

 

Завідувач кафедри  

Психології і педагогіки    _________________Н.Ю. Волянюк 

факультету соціології і права                  
«22» червня 2016 р. 
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Додаток 1. 

Публікації співробітників кафедри 

Статті у наукових виданнях 

1. Бреусенко-Кузнецов А.А. Легенда о новой зубной щѐтке (легендотерапия на 

страже здорового образа жизни) // Простір арт-терапії: Зб. наук. ст. / УМО 

НАПН України, ГО «Арт-терапевтична асоціація». – К.: Золоті Ворота, 2015. 

– Вип 1 (17). – С.4-11.  

2. Бреусенко-Кузнецов А.А. «Новейшее мифотворчество» как средство 

истолкования славянских мифов (т.н. «Арийская традиция») // Простір арт-

терапії: Зб. наук. ст. / УМО НАПН України, ГО «Арт-терапевтична 

асоціація». – К.: Золоті Ворота, 2015. – Вип. 2 (18). – С.4-22.  

3. Винославська О.В. Зв'язок між рівнем розвитку компонентів і загального 

показника організаційної культури освітніх організацій та «зовнішніми 

детермінантами макрорівня (організаційно-професійними та соціально-

демографічними характеристиками персоналу) / О.В. Винославська, 

Л.М. Карамушка // Психологічні детермінанти розвитку організаційної 

культури: [монографія] / Л.М.Карамушка, О.В.Креденцер, К.В.Терещенко [та 

ін.] ; за ред. Л.М.Карамушки. – К. : Педагогічна думка, 2015. – С. 89-101. 

4. Волянюк Н.Ю. Варіабельність та неминучість криз професійного розвитку 

суб’єкта діяльності / Н.Ю.Волянюк //Особистість у кризових умовах та 

критичних ситуаціях життя: збірник наукових праць / [за ред.: Кузікової С.Б., 

Щербакової І.М.]. – Суми : Вид-во Сум ДПУ імені А.С.Макаренка, 2016. – С. 

316-320. 

5. Гуцол С.Ю. Міфологічні ресурси освітнього дискурсу / С. Ю. Гуцол // 

Природа дитинства у вимірах герменевтики і наративу : Практико 

зорієнтований посібник / за ред. Н. В. Чепелєвої, Д. І. Петренко, 

І. Г. Єрмакова, Р. А. Рудковської. – К. : Приватна виробничо-комерційна 

фірма «Видавництво «МакДен», 2016. – С. 179–184. 

6. Кононець М.О.  Соснін О.В. Кібербезпека і безпека інформаційно-

комунікаційної діяльності держави. Зовнішні справи. – №10. – 2015. – С. 49-

53. – (Історичні науки) 
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Статті у фахових виданнях України 

1. Бреусенко-Кузнецов А.А. Динамика личности в понимании 

персоналистических теорий периода расцвета отечественной метафизической 

традиции в персонологии // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди» – Додаток 2 до Вип. 35, Том І (13): Тематичний випуск 

«Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Gnosis, 

2015. – С.16-32.  

2. Бреусенко-Кузнецов А.А. Развитие личности в персонологических 

построениях старшого поколения теоретиков «метафизики всеединства»: 

В.С.Соловьѐв, С.Н. и Е.Н.Трубецкие и др. // Гуманітарний вісник ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди» – Додаток 1 до вип. 36. – Том V (65). – Тематичний 

випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського 

освітнього простору». – Вип. 12. – К.: Gnosis, 2015. – С.89-103.  

3. Бреусенко-Кузнецов А.А. Обзор мировоззренческих оснований отечественной 

метафизической персонологии периода интеграции в новые сродственные 

традиции // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 2 

до вип. 36. Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у 

психології». – Вип. 12. – К.: Gnosis, 2015. – С.54-62.  

4. Бреусенко-Кузнецов А.А. Понимание личности представителями младшего 

поколения теоретиков «метафизики всеединства»: С.Н. Булгаковым, С.Л. 

Франком, П.А. Флоренским, Л.П. Карсавиным и др. // Гуманітарний вісник 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди» – Додаток 3 до вип. 36. – Т.1 (17). Тематичний випуск 

«Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – Вип. 12. – К.: 

Gnosis, 2016. – С.65-79.  

5. Волянюк Н.Ю. Наукові маркери психологічної безпеки особистості 

майбутнього фахівця технічного профілю / Н.Ю. Волянюк, Г.В. Ложкін // 

Професійне становлення особистості. – 2015. - №4. – С. 36-42. 

6. Гуцол С. Ю. Смыслообразующая функция мифа в контексте 

самопроектирования личности / С. Ю. Гуцол // Актуальні проблеми 

психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г С. Костюка НАПН 

України. − Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. − Т. ІІ. Психологічна 

герменевтика. − Вип. 9. − С. 61−71.  

7. Кононець М.О. Психологія професійної моральності підприємця як напрям 

психологічних досліджень / Кононець М.О. // Актуальні проблеми 

психології: : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН 
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України / [ред. кол. : С. Д. Максименко (гол. ред.) та ін.]. – Т.1. Організаційна 

психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія / за ред. 

С.Д.Максименка, Л.М.Карамушки. – Вип. 42. – К. : Інститут психології імені 

Г.С.Костюка НАПН України, 2015. – С. 109-114.  

8. Кононець М.О. Психологія професійної моральності підприємця в системі 

наук. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені 

Т.Г.Шевченка [Текст]. Вип. 128 / Чернігівський національний педагогічний 

університет імені Т.Г.Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. 

– 320 с. (Серія: Психологічні науки) Стор. 136-140 

9. Ложкін Г.В. Інтросуб’єктивні інтерсуб’єктивні предиктори впевненості в 

умовах невизначеності / Г.В.Ложкін //Особистість у кризових умовах та 

критичних ситуаціях життя: збірник наукових праць / [за ред.: Кузікової С.Б., 

Щербакової І.М.]. – Суми : Вид-во Сум ДПУ імені А.С.Макаренка, 2016. – С. 

63-67. 

10. Мейтарчан С.Ю. Розробка програми тренінгових занять для підготовки 

майбутніх менеджерів до мотивування персоналу / С.Ю. 

Мейтарчан // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць 

Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / [ред. кол. 

С.Д.Максименко (гол. ред.) та ін.]– К., 2015. – Вип. 43. - Т. 1: Організаційна 

психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – С.49-55. 

11. Мейтарчан С.Ю. Еколого-психологічна підготовка майбутніх 

інженерів / С.Ю. Мейтарчан //Актуальні проблеми психології: Збірник 

наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / 

[ред. кол. С.Д.Максименко (гол. ред.) та ін.] – К., 2016. – Вип. 43. - Т. 7: 

Екологічна психологія. – С.49-55. 

12. Melashchenko E. Professional self-improvement among the students of technical 

university / E. Melashchenko // "Гуманітарний вісник ДВНЗ" Переяслів-

Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. Сковороди. 

Додаток 3 до випуску 36, Том І (17): Тематичний випуск "Міжнародні 

Челпанівські психолого-педагогічні читання". - К: Гнозис, 2016, С. 209-214. 

13. Melashchenko E. Innovation of scientific and technical creativity in modern 

Ukrainian engineering / E. Melashchenko, I. Maltseva // Humanitarian Bulletin SU 

"Pereyaslav-Khmelnitsky Pedagogical University by H. Shovoroda" supplement 1 

to Vol. V (65).: Thematic Issue "Higher Education in Ukraine in the context of 

integration into the European educational space". - K.: Gnosis, 2015, p. 294-302. 
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Статті у зарубіжних виданнях 

1. Breusenko-Kuznetsov А.А. Metaphysical theories of personality and the problem of 

demarcation of scientific theoretical knowledge || Max Weber VІІ International 

Scientific Conference “The Problems of empirical research in psychology”. 

Cracow, 2015.  

2. Бреусенко-Кузнецов А.А. Динамика личности в понимании отечественных 

метафизических теорий позднего периода (1920-е гг. и далее) // Новый 

университет. Сер. «Актуальные проблемы гуманитарных и общественных 

наук». – 2015. – № 8-9 (53-54). – С. 56-60.  

3. Бреусенко-Кузнецов А.А. Отечественные традиции теоретизации личности 

досоветского периода // Гуманитарные основания социального прогресса: 

Россия и современность: сборник статей Международной научно-

практической конференции. - В 8 частях. – Часть 1 / Под ред. 

В.С.Белгородского, О.В. Кащеева, В.В.Зотова, И.В. Антоненко. – М.: ФГБОУ 

ВО «МГУДТ», 2016. – С.80-84.  

4. Vynoslavska Olena. Social Responsibility for ICТ Implementation in the space of 

Higher Technical Education / Olena Vynoslavska // Architectura a Rozwój 

Człowieka: Ujęcie multidyscyplinarne / Pod redakcią naukową Alicji Kalus, Emilii 

Mazurek i Joanny Szymańskej. – Wroclaw, Politechnika Wrocławska, 2015. – 

P. 151-159. 

5. Гуцол С.Ю. Неомифологический нарратив как инструмент артикуляции 

социальности [Электронный ресурс] / С. Ю. Гуцол // Психологическое знание 

в контексте современности : теория и практика : сборник статей по 

материалам VІ Всероссийской научно- практической конференции на основе 

интернет-форума. − Йошкар-Ола, 2016. − Режим доступа 

: http://mosi.ru/ru/conf/articles/neomifologicheskiy-narrativ-kak-instrument-

artikulyacii-socialnosti?theme=mosi 

6. Ковальова С.Б. Innovative activity of the professor in higher education institution. 

Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. № 4(2016) Slovakia 

Kosice, 57-61. 

7. Ложкин Г.В. Представления о методологии развития личности в спортивной 

деятельности / Г.В. Ложкин, А.Б. Колосов // Актуальные проблемы 

психологии труда, инженерной психологии и эргономики. - Вып. 6. - М. : ИП 

РАН. - 2015. - С. 299-313.  

8. Lozhkin G.V. International resources of sport team efficiency / G.V. Lozhkin, A.B. 

Kolosov //14Th European congress of sport psychology, 2015. – P. 285.  

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmosi.ru%252Fru%252Fconf%252Farticles%252Fneomifologicheskiy-narrativ-kak-instrument-artikulyacii-socialnosti%253Ftheme%253Dmosi%26ts%3D1466095500%26uid%3D7131208361457977845&sign=80312b3785502f9b8f15b026ce7cce92&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmosi.ru%252Fru%252Fconf%252Farticles%252Fneomifologicheskiy-narrativ-kak-instrument-artikulyacii-socialnosti%253Ftheme%253Dmosi%26ts%3D1466095500%26uid%3D7131208361457977845&sign=80312b3785502f9b8f15b026ce7cce92&keyno=1
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У міжнародних наукометричних базах даних (Scopus та ін) 

 

1. Апишева А.Ш. Психологическая безопасность преподавателей в 

образовательной среде высшего учебного заведения // Научный журнал 

"Общество: социология, психология, педагогика" – Краснодар: Издательский 

дом «ХОРС», 2016, №3. [Електронний ресурс]: http:// dom-

hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/spp/2016/3/psychology/apisheva.pdf (3 ст.) 

2. Блохіна І.О. Дослідження особливостей прояву рефлективності майбутніми 

управлінцями навчальними закладами// Вісник Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. 

Психологія. Педагогіка : зб. наук. праць. – К. : ВПК «Політехніка», 2015. № 3 

(45). С. 52-56. 

3. Винославская Е.В. Изменение этических установок личности в контексте 

организационного развития / Винославская Е.В. // Социально-гуманитарное 

знание: поиск новых перспектив: сборник статей VIIІ Международной 

научно-практической конференции. – Вып. 8. – Пенза : Приволжский Дом 

знаний, 2015. – С. 19-24.   

4. Винославская Е.В. Влияние организационной культуры технического 

университета на становление морального сознания молодых преподавателей / 

Винославская Е.В. // Проблемы и перспективы развития современной науки и 

образования : сборник статей IІ Международной научно-практической 

конференции. – Вып. 2. – Пенза : Приволжский Дом знаний, 2015. – С. 66-70.   

5. Винославская Е.В. Актуальные источники активизации учебной деятельности 

студентов технического университета / Винославская Е.В. // Социально-

гуманитарное знание: поиск новых перспектив : сборник статей ІХ 

Международной научно-практической конференции. – Вып. 9. – Пенза : 

Приволжский Дом знаний, 2015. – С. 24-29.  

6. Волянюк Н.Ю. Интегративные психические процессы регулирования 

деятельности / Н.Ю. Волянюк, Г.В. Ложкин // Збірник наукових праць 

«Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка» за 2015 р. - № 3 

(45). – с. 57-65. 

7. Гуцол С. Ю. Нарратив как механизм мифопорождения в современной 

культуре / С.Ю. Гуцол // IX Международные Севастопольские Кирилло-

Мефодиевские чтения : сборник научных работ. − М. : Перо, 2015. − С. 

133−142.  

8. Кононець М.О. Феномен довіри в ментальних репрезентаціях студентів 

технічного університету Вісник НТУУ “КПІ”: Філософія. Психологія. 

Педагогіка”. – 2015. – №3(45). Стор.77-85 

9. Ложкин Г.В. Предикторы уверенности в условиях неопределенности / 

Г.В.Ложкин. Н.Ю. Волянюк // Психологическое сопровождение образования: 

теория и практика : сборник статей V Международной научно-практической 

конференции 24-26 декабря 2015 : в 2 ч. / под общ. ред. Проф. Л.М. Повова, 

проф. Н.М. Швецова. - Йошкар-Ола: МОСИ-ООО «СТРИНГ», 2015. – Ч. 1. – 

http://mosi.ru/ru/conf/articles/prediktory-uverennosti-v-usloviyah-neopredelennosti 

http://mosi.ru/ru/conf/articles/prediktory-uverennosti-v-usloviyah-neopredelennosti
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10. Ложкин Г.В. Интегративные психические процессы регуляции деятельности 

/ Н.Ю. Волянюк, Г.В. Ложкин // Збірник наукових праць «Вісник НТУУ 

«КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка» за2015 р. - № 3 (45). – с. 57-65. 

11. Мейтарчан С.Ю. Проблемы диагностики психологической готовности 

будущих менеджеров к мотивированию персонала. Новый университет. 

Серия: Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук. – 

Йошкар-Ола: «Коллоквиум», 2015., № 5(50). – С.45-51.  

12. Мейтарчан С.Ю. Тренінгові заняття як ефективна форма підготовки 

майбутніх менеджерів до мотивування персоналу / С.Ю. Мейтарчан // Вісник 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут», Спеціальний випуск № 1 (46) / 2016. – К.: ВПК «політехніка». – 

2016. - С. 91-97. 

13. Москаленко О.В. Динаміка ціннісних та смисложиттєвих орієнтацій студентів 

технічних спеціальностей / О.В.Москаленко // Вісник НТУУ "КПІ" : 

"Філософія. Психологія. Педагогіка." -  2015. - № 3 (45) (2015).  - С. 86-91. 

14. Чукавіна Т.Е. Аналіз педагогічного спілкування викладачів медичних ВНЗ та 

його вплив на мотивацію та ефективність навчальної діяльності студентів / 

Т.Е. Чукавіна // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 2 

до Вип. 36: Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у 

психології». – Випуск 12 / Відповідальний редактор випуску: Маноха І.П., 

доктор психологічних наук, професор. – К.: Гнозис, 2015. – 374 с. С. 168-182. 

15. Чукавіна Т.Е. Результати впровадження тренінгу комунікативної 

компетентності для викладачів медичних вищих навчальних закладів 

[Електронний ресурс] / Тетяна Едуардівна Чукавіна //Технологій розвитку 

інтелекту. Відкритий наукометричний електронний журнал лабораторії 

сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України. / Головний редактор М.Л. Смульсон. – Том 1, 

№ 11, 2015. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://www.psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/current 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.psytir.org.ua%252Findex.php%252Ftechnology_intellect_develop%252Fissue%252Fcurrent%26ts%3D1466096986%26uid%3D7131208361457977845&sign=9d10e28ec728faaebc8b07448dd7cf81&keyno=1
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Тези міжнародних конференцій за кордоном 

1. Винославская Е.В. Entrepreneurs’ professional morality is showing: gender 

differences in signals / Olena Vynoslavska, Maria Kononets // The 14
th

 European 

Congress of Psychology (July 7-10 2015, Milano, Italy): Abstract Book. – Milano, 

INPA, 2015. – P. 202. – [Electronic resource]. – The Access Mode : 

www.ecp2015.it/ECP2015_ AbstractBook/orals_book/01086  

2. Девтерова Т.Г. Про різну якість традиційних та електронно-цифрових 

форм навчання / Девтерова Т.Г. // Релігія, релігійність, філософія та 

гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі : національний та 

інтернаціональний аспекти» : зб. наукових праць ( за матеріалами  XI 

Міжнародної науково-практичної конференції 29-30 грудня 2015 р.) ( за заг. 

ред. д. філос. н. Журби М.А) – Рубіжне: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – с. 56-

58. Рубіжне – Баку - Зелена Гура. Scientific Indexing Services. 

3. Ковальова С.Б. Инновационная активность как важнейший компонент 

профессионализма преподавателя университета. / С.Б. Ковальова // 

International scientific and practical seminar: The formation of the modern person: 

impact of educational, philosophical, cultural and economic processes. (08-

11.02.2016, Кошице, Словакія). 

4. Ковальова С.Б. Innovations in higher education as a mirror of management the 

scientific research potential of education. / С.Б. Ковальова // International 

scientific and practical conference. (15-18.03.2016, Братислава, Словакія). 

5. Ковальова С.Б. Oriental of innovative education for human cognitive abilities 

development. / С.Б. Ковальова // International scientific and practical seminar: 

Cross-cultural and economic aspects of development of European integration 

process. (04-8.04.2016, Кошице, Словакія). 

6. Пузырев Е.В. Психологические особенности самовоспитания студентов в 

инженерном вузе / Е.В. Пузырев //  Материалы VI международной научно-

практической конференции «Психологическое сопровождение образования: 

теория и практика» (Йошкар-Ола, 24-26.12.2015г.) 

 

 

 

 

 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ecp2015.it%252FECP2015_%2520AbstractBook%252Forals_book%252F01086%26ts%3D1446485808%26uid%3D7802857021446019852&sign=64440b65ac1485ed3da348249ff01b4b&keyno=1
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Тези міжнародних конференцій в Україні 

1. Блохіна І.О.  Професійно значущі якості викладача дистанційного навчання. / 

І.О. Блохіна // IV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція 

«Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми»; Дата проведення: 

12.05.2016. http://newlearning.org.ua/system/files/sites/default/files/zagruzheni/bl

okhina_iryna_2016_0.pdf 

2. Бреусенко-Кузнецов А.А. Обереги как архаические техники устроения 

безопасного мира / О.А. Бреусенко-Кузнєцов // Простір арт-терапії: палітра 

почуттів: Матеріали ХІІІ Міжнародної міждисциплінарної конференції (Київ, 

25-27 лютого 2016 р.). – К.: Золоті Ворота, 2016. – С.13-17.  

3. Бреусенко-Кузнецов А.А. От музыки к слову: переживание пути героя / О.А. 

Бреусенко-Кузнєцов // Простір арт-терапії: палітра почуттів: Матеріали ХІІІ 

Міжнародної міждисциплінарної конференції (Київ, 25-27 лютого 2016 р.). – 

К.: Золоті Ворота, 2016. – С.85.  

4. Бреусенко-Кузнєцов О.А. Личностная, социальная и метафизическая 

компетентность как предмет развивающего воздействия компьютерных игр 

жанра РПГ / О.А. Бреусенко-Кузнєцов // Матеріали IV Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: 

психологічні проблеми» (12 - 31 травня 2016 року). -

http://www.newlearning.org.ua/content/tezy-iv-mizhnarodnoyi-naukovo-

praktychnoyi-internet-konferenciyi-virtualnyy-osvitniy-prostir 

5. Винославська О.В. Організаційна культура університету як чинник управління 

становленням моральної свідомості майбутніх викладачів / О.В. Винославська 

// Сучасні проблеми управління: діалектика централізації та децентралізації: 

Матеріали VIII Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 10 грудня 2015 р.) / 

Укладачі: А.А. Мельниченко, І.В. Виселко. – К. : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 

2015. – С. 135-136. 

6. Vynoslavska Olena. Psychology of Entrepreneur’s Professional Morality in the 

System of Humanities and Social Sciences / Olena Vynoslavska, Maria Kononets 

// Філософія у вимірах ХХІ століття : Матеріали Міжнародної наук.-практ. 

конф. (м. Київ, 26 травня 2016 р.) / Укладачі: Б.В. Новіков, І.В. Виселко. – К., 

2016. 

7. Винославська О.В. Довіра як чинник етичних взаємовідносин в організації / 

О.В. Винославська О.В. //Шляхи духовного розвитку людини і суспільства : 

Тези ХVІ Міжнародної наук.-практ. конф., (м. Київ, 28-29 травня 2016 р.) – К.: 

"Арктур-А", 2016. – С. 14-15. 

8. Гуцол С. Ю. Децентрований суб’єкт у віртуальному просторі / С.Ю. Гуцол 

// Віртуальний освітній простір : психологічні проблеми : матеріали IV 

Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. − Київ, 2016. − 

[Електронний ресурс]. − Режим доступу : 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fnewlearning.org.ua%252Fsystem%252Ffiles%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fzagruzheni%252Fblokhina_iryna_2016_0.pdf%26ts%3D1466098698%26uid%3D7131208361457977845&sign=983531a52069296d26ede91aa20d1e42&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fnewlearning.org.ua%252Fsystem%252Ffiles%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fzagruzheni%252Fblokhina_iryna_2016_0.pdf%26ts%3D1466098698%26uid%3D7131208361457977845&sign=983531a52069296d26ede91aa20d1e42&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.newlearning.org.ua%252Fcontent%252Ftezy-iv-mizhnarodnoyi-naukovo-praktychnoyi-internet-konferenciyi-virtualnyy-osvitniy-prostir%26ts%3D1466091861%26uid%3D7131208361457977845&sign=98a89b048c2505c2f2a022acc091ff3e&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.newlearning.org.ua%252Fcontent%252Ftezy-iv-mizhnarodnoyi-naukovo-praktychnoyi-internet-konferenciyi-virtualnyy-osvitniy-prostir%26ts%3D1466091861%26uid%3D7131208361457977845&sign=98a89b048c2505c2f2a022acc091ff3e&keyno=1
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:http://newlearning.org.ua/system/files/sites/default/files/zagruzheni/hutsol_svitlan

a_2016_1.pdf 

9. Мейтарчан С.Ю. Досвід роботи із підлітками, дітьми мобілізованих до ЗСУ / 

С.Ю. Мейтарчан // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

«Досвід України та країн Європейського Союзу у вирішенні актуальних 

проблем психології в сучасних соціально-психологічних умовах», 11 грудня 

2015 р.- м. Київ. 

10. Мейтарчан С.Ю. Інтернет-середовище у житті сучасного студентства / 

С.Ю. Мейтарчан // Тези IV Міжнародної науково-практичної Інтернет-

конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми». − 

[Електронний ресурс]. − Режим доступу : 

http://www.newlearning.org.ua/system/files/sites/default/files/zagruzheni/meytarch

an_svitlana_2016_2.pdf 

11. Мейтарчан С.Ю. Взаємодія з Інтернет-середовищем, як індикатор 

психологічного благополуччя особистості / С.Ю. Мейтарчан // Шляхи 

духовного розвитку людини і суспільства Тези ХVІ Міжнародної науково-

практичної конференції (28-29 травня 2015 р., Київ). – К.: «Арктур-А», 2016. 

– С.31. 

12. Мелащенко О.М. Professional self-improvement among the students of technical 

university / О.М. Мелащенко // V Міжнародні психолого-педагогічні 

Челпанівські читання. - Україна. Київ. 18.05.2016. 

13. Мелащенко О.М. Психолого-педагогічні та організаційні умови 

запровадження європейських стандартів вищої освіти / О.М. Мелащенко // 

І Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України в 

контексті інтеграції в Європейський освітній простір». – Україна. Київ. 

19.11.2015. 

14. Пузирьов Є.В. Психологические особенности дистанционного обучения в 

инженерном вузе / Є.В. Пузирьов // Матеріали IV міжнародної науково-

практичної Інтернет конференції «Віртуальний освітній 

простір: психологічні проблеми» - Київ, 31.05.2016р. 

15. Чукавіна Т.Е. Фактори проектування та впровадження електронних освітніх 

ресурсів. [Електронний ресурс] / Т. Е. Чукавіна // Тези IV Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: 

психологічні проблеми» / Режим доступу до ресурсу: 

http://www.newlearning.org.ua/system/files/sites/default/files/zagruzheni/chukavin

a_tetyana_2016.pdf 

 

 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fnewlearning.org.ua%252Fsystem%252Ffiles%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fzagruzheni%252Fhutsol_svitlana_2016_1.pdf%26ts%3D1466095500%26uid%3D7131208361457977845&sign=5ead6a4dbb5f1243550b62deb6ce08cb&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fnewlearning.org.ua%252Fsystem%252Ffiles%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fzagruzheni%252Fhutsol_svitlana_2016_1.pdf%26ts%3D1466095500%26uid%3D7131208361457977845&sign=5ead6a4dbb5f1243550b62deb6ce08cb&keyno=1
http://www.newlearning.org.ua/system/files/sites/default/files/zagruzheni/meytarchan_svitlana_2016_2.pdf
http://www.newlearning.org.ua/system/files/sites/default/files/zagruzheni/meytarchan_svitlana_2016_2.pdf
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.newlearning.org.ua%252Fsystem%252Ffiles%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fzagruzheni%252Fchukavina_tetyana_2016.pdf%26ts%3D1466096986%26uid%3D7131208361457977845&sign=79009e2d3440bac66eea6af4b137f40e&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.newlearning.org.ua%252Fsystem%252Ffiles%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fzagruzheni%252Fchukavina_tetyana_2016.pdf%26ts%3D1466096986%26uid%3D7131208361457977845&sign=79009e2d3440bac66eea6af4b137f40e&keyno=1
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Тези всеукраїнських конференцій 

1. Апішева А. Ш. Психологічна безпека працівників в освітньому середовищі 

вищого навчального закладу/ А. Ш. Апішева  // ІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Технології 

роботи психолога в організації» – Запоріжжя, 30 листопада 2015 р., С. 56-57. 

2. Блохіна І.О. Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, 

комунікативні та педагогічні стратегії. / І.О. Блохіна //  Матеріали V Всеукр. 

наук.-практ. конфер./ Редкол. Бошицький Ю.Л. Чернецька О.В., Українець 

С.Я. – Рівне: РІКУП НАНУ, 2015 – 308 с. Дата проведення: 10.12.2015 

Критерії сформованості професійно-етичних настановлень управлінців 

навчальними закладами. С. 219-221. 

3. Волянюк Н.Ю. Психологічний супровід професійного довголіття викладача / 

Н.Ю. Волянюк // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, 

комунікативні та педагогічні стратегії: Матеріали V Всеукр. наук.-практ. 

конфер. /Редкол. Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В., Українець С.Я. – Рівне: 

РІКУП НАНУ, 2015. – С. 191-193. 

4. Девтерова Т.В. До питання про становлення цифрової педагогіки. / Т.В. 

Девтерова // IV Всеукраїнська науково-практична конференція. 

«Глушковські читання» Київ. 2015. с. 43-44. (МОН України НТУУ «КПІ», Ін-

т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, Ін-т проблем математичних 

машин та систем НАН України). 

5. Кононець М.О.  Психологічний супровід формування взаємин довіри в 

організаціях. / М.О. Кононець // Психолого-педагогічний супровід фахової 

підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації 

освіти : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Київ, 

27 травня 2016 р.) .  

6. Ложкін Г.В. Фактори психологічної безпеки особистості в освітньому 

просторі. / Г.В. Ложкін // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні 

пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: Матеріали V Всеукр. Наук.-

практ. Конфер. (10.12.2015, м. Рівне). 

7. Мейтарчан С.Ю. Удосконалення психологічної підготовки майбутніх 

менеджерів організації. / С.Ю. Мейтарчан // Тези Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової 

підготовки та підвищення кваліфікації» 27 травня 2016 р, м. Київ. 
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Додаток 2. 

Участь у наукових конференціях та семінарах  
 

Доповіді на міжнародних конференціях за кордоном 

1. Блохіна І.О. Психолого-педагогические возможности формирования и 

усовершенствования профессиональной этики будущих специалистов по 

управлению учебными заведениями. // VІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Психологическое сопровождение образования: теория и 

практика» (24-26 грудня 2015, Росія, Йошкар-Ола).  

2. Блохіна І.О. XІ Miedzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja «Aktualne 

problemy wspolczesnych nauk 2016» (korespondencja) (Polska, Przemysl, 7-15 

czerwca 2016 r.). Назва доповіді – Стресостійкість особистості в 

посттравматичний період. 

3. Бреусенко-Кузнецов А.А. Metaphysical theories of personality and the problem of 

demarcation of scientific theoretical knowledge// Max Weber VІІ International 

Scientific Conference (2015, Krakow).  

4. Бреусенко-Кузнецов А.А. Отечественные традиции теоретизации личности 

досоветского периода. Международная научно-практическая конференция 

«Гуманитарные основания социального прогресса: Россия и современность» 

(25-27 апреля 2016, Москва).  

5. Бреусенко-Кузнецов А.А. Р. Барт и структурный подход к мифу. R. Barthes VІІ 

International Scientific Conference “The Problems of empirical research in 

psychology”. (22-23.02.2015, Cracow).  

6. Винославская Е.В. Методика исследования влияния информационно-

коммуникационных технологий на самоорганизацию и саморазвитие 

личности. Профессиональное образование: исторические традиции и 

современность : V Международная научно-практическая конференция. 

(25.03.2016, Пенза, Россия) 

7. Винославская Е.В. Учет преподавателем свойств учебного материала как 

фактор управления интеллектуальным развитием студентов. Развитие 

личности в процессе современного образования : Международная научно-

практическая конференция. (26.12.2015, г. Пенза, Россия) 

8. Винославська О.В. Does Social Responsibility Correlate to Personal 

Characteristics of Future Engineers? / Olena Vynoslavska, Olena 

Kovalchuk//EBEN Research Conference 2015 «Philosophical Foundation of Busine

ss Ethics» (September 30 - October 3, 2015; Copenhagen, Denmark) 

9. Винославська О.В. Влияние организационной культуры технического 

университета на становление морального сознания молодых преподавателей./ 

Е.В Винославская // II Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы и перспективы развития современной науки и образования» 

(25.06.2015, Пенза, Россия). 

10. Волянюк Н.Ю., Предикторы уверенности в условиях неопределенности/ 

Волянюк Н.Ю., Ложкин Г.В. // VI Международная научно-практическая 
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конференция "Психологическое сопровождение образования : теория и 

практика" (25.12.2015, Росія, Йошкар-Ола). 

11. Гуцол С. Ю. Безопасность и заданность как фундаментальные составляющие 

мифосознания. // XІ Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja 

«Aktualne problemy współczesnych nauk − 2016» (korespondencja) (Polska, 

Przemyśl, 7−15 czerwca 2016 r.) 

12. Гуцол С. Ю. Нарративная практика как средство преодоления лиминальности 

студентами старших курсов. // VІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Психологическое сопровождение образования: теория и 

практика» (24−26 грудня 2015, Росія, Йошкар-Ола). 

13. Гуцол С. Ю. Неомифологический нарратив как инструмент артикуляции 

социальности. // VI Всеросійська науково-практична конференція на основі 

інтернет-форуму «Психологическое знание в контексте современности: 

теория и практика» (26−28 лютого 2016, Росія, Йошкар-Ола). 

14. Ковальова С.Б. Инновационная активность как важнейший компонент 

профессионализма преподавателя университета. // International scientific and 

practical seminar: The formation of the modern person: impact ofeducational, philo

sophical, cultural and economic processes. (08-11.02.2016, Кошице, Словакія).  

15. Кононець М.О. Entrepreneurs’ professional morality is showing: gender 

differences in signals/ Olena Vynoslavska, Maria Kononets // The 14
th

 European 

Congress of Psychology. (July 7-10 2015, Milano, Italy) 

16.  Кононець М.О. Psychology of Entrepreneur’s Professional Morality in the System 

of Sciences / Olena Vynoslavska, Maria Kononets // 

EBEN Research Conference 2015 «Philosophical Foundation of Business Ethics». 

(September 30 - October 3, 2015; Copenhagen, Denmark) 

17. Чукавина Т.Э. Уровень профессиональной готовности преподавателей 

медицинских высших учебных заведений к педагогическому общению. // VI 

Всеросійська науково-практична конференція на основі інтернет-форуму 

«Психологическое знание в контексте современности: теория и практика» 

(26−28 лютого 2016, Росія, Йошкар-Ола). 
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Доповіді на міжнародних конференціях в Україні 

1. Апішева А. Ш. Психологічна безпека освітнього середовища вищого 

навчального закладу. // Міжнародна науково-практична конференція «Досвід 

України та країн Європейського Союзу у вирішення актуальних проблем 

психології в сучасних соціально-політичних умовах» (11 грудня 2015 року, м. 

Київ) 

2. Бреусенко-Кузнецов А.А. Личностная, социальная и метафизическая 

компетентность как предмет развивающего воздействия. // IV Міжнародна 

науково-практична інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: 

психологічні проблеми» (12 - 31 травня 2016 року).  

3. Бреусенко-Кузнецов А.А. Развитие личности в персонологических 

построениях старшого поколения теоретиков «метафизики всеединства»: 

В.С.Соловьѐв, С.Н. и Е.Н.Трубецкие и др. // Х Міжнародна науково-

практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до 

Європейського освітнього простору» (25-27 листопада 2015 р., Київ.) 

4. Бреусенко-Кузнецов А.А. Обзор мировоззренческих оснований отечественной 

метафизической персонологии периода интеграции в новые родственные 

традиции. // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 

емпіричних досліджень у психології» (22-23 грудня 2015).  

5. Бреусенко-Кузнецов А.А. Обереги как архаические техники устроения 

безопасного мира. // ХІІІ Міжнародна міждисциплінарна конференція 

«Простір арт-терапії: палітра почуттів» (25-27 лютого 2016. р ,Київ).  

6. Бреусенко-Кузнецов А.А. Понимание личности представителями младшего 

поколения теоретиков «метафизики всеединства»: С.Н.Булгаковым, 

С.Л.Франком, П.А.Флоренским, Л.П. Карсавиным и др. // V Міжнародні 

Челпанівські психолого-педагогічні читання (18-20 травня 2016 р., Київ).  

7. Винославская Е.В. Організаційна культура університету як чинник управління 

становленням моральної свідомості майбутніх викладачів. // Сучасні 

проблеми управління: діалектика централізації та децентралізації: VIII 

Міжнародна наук.-практ. конф. НТУУ КПІ. (10.12.2015м. Київ).  

8. Винославская Е.В. Psychology of Entrepreneur’s Professional Morality in the 

System of Humanities and Social Sciences / O. Vynoslavska, M. Kononets // 

Філософія у вимірах ХХІ століття : Міжнародна наук.-практ. конф. НТУУ 

КПІ. (26.05.2016, м. Київ).  

9. Винославская Е.В. Довіра як чинник етичних взаємовідносин в організації. // 

Шляхи духовного розвитку людини і суспільства : ХVІ Міжнародна наук.-

практ. конф. (28.05.2016, м. Київ, Україна). 

10. Волянюк Н.Ю. Варіабельність та неминучість криз професійного розвитку 

суб’єкта діяльності. // ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» (18-19 

лютого 2016 р. Суми).  

11. Гуцол С. Ю. Мифологический ресурс самопроектирования личности. // ХXIV 

Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» імені Сергія Бураго 

(23−24 червня 2015, Київ). 
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12. Гуцол С. Ю. Літературно-орієнтована поведінка як спосіб самопроектування 

особистості. // ХXV Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» 

імені Сергія Бураго (20−23 червня 2016, Київ). 

13. Гуцол С. Ю. Децентрований суб’єкт у віртуальному просторі. // IV 

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Віртуальний освітній 

простір: психологічні проблеми» (12−31 травня 2016, Київ). 

14. Ложкін Г.В., Волянюк Н.Ю. Наукові маркери психологічної безпеки 

особистості майбутнього фахівця технічного профілю. // Міжнародна 

науково-практична конференція «Професійне становлення особистості: 

проблеми і перспективи» (10.11.2015, м. Хмельницький).  

15. Мейтарчан С.Ю. Досвід роботи із підлітками, дітьми мобілізованих до ЗСУ. 

// Міжнародна науково-практична конференція «Досвід України та країн 

Європейського Союзу у вирішення актуальних проблем психології в 

сучасних соціально-політичних умовах» (11 грудня 2015 р., м. Київ). 

16. Мейтарчан С.Ю. Проблеми еколого-психологічної освіти майбутніх 

фахівців. // ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні 

проблеми екологічної психології: Еколого-психологічні наслідки криз та 

катастроф» (12-13 травня 2016 р., м. Київ). 

17. Мейтарчан С.Ю. Інтернет-середовище у житті сучасного студентства. // IV 

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Віртуальний освітній 

простір: психологічні проблеми» (12-31 травня 2016 року м. Київ). 

18. Мейтарчан С.Ю. Взаємодія з інтернет-середовищем, як індикатор 

психологічного благополуччя особистості. // ХVІ Міжнародний форум: 

Шляхи духовного розвитку людини і суспільства. (28-29 травня 2016 р., 

Київ). 
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Доповіді на всеукраїнських конференціях: 

1. Бреусенко-Кузнецов А.А. "Феномены доверия и веры в контексте 

проблематики психологии религии". // XIX Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів та аспірантів Дні Науки ФСП Круглий стіл 

«Міжособистісна довіра як ціннісний орієнтир в кризових умовах 

сьогодення». (20-22 квітня 2016 р. м. Київ).  

2. Винославская Е.В. Довіра як чинник етичних взаємовідносин. // XIX 

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів Дні 

Науки ФСП Круглий стіл «Міжособистісна довіра як ціннісний орієнтир в 

кризових умовах сьогодення». (20-22 квітня 2016 р. м. Київ).  

3. Винославская Е.В. Психологічний супровід формування взаємин довіри в 

організаціях. // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та 

підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти : 

Всеукраїнська науково-практична конференція. Університет менеджменту 

освіти.  (27.05.2016 м. Київ). 

4. Волянюк Н.Ю. Психологічний супровід професійного довголіття викладача. // 

V Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми гуманітаристики: 

світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії» (10.12.2015р. м. 

Рівне).  

5. Волянюк Н.Ю. Співвідношення безпеки та довіри особистості. // XIX 

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів Дні 

Науки ФСП Круглий стіл «Міжособистісна довіра як ціннісний орієнтир в 

кризових умовах сьогодення». (20-22 квітня 2016 р. м. Київ).  

6. Волянюк Н.Ю. Психологія довіри крізь призму безпеки особистості. // 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний 

супровід підготовки і підвищення кваліфікації в умовах трансформації 

освіти» (27.05.2016 р. м. Київ). 

7. Гуцол. С.Ю. Довіра як екзистенціальний ресурс особистості. // XIX 

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів Дні 

Науки ФСП Круглий стіл «Міжособистісна довіра як ціннісний орієнтир в 

кризових умовах сьогодення». (20-22 квітня 2016 р. м. Київ).  

8. Кононець М.О. Психологічний супровід формування взаємин довіри в 

організаціях. // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та 

підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти. 

Всеукраїнська науково-практична конференція (27.05.2016 р. Київ, Україна)  

9. Кононець М.О. Феномен довіри в ментальних репрезентаціях студентів 

технічного університету. // XIX Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів та аспірантів Дні Науки ФСП Круглий стіл 

«Міжособистісна довіра як ціннісний орієнтир в кризових умовах 

сьогодення». (20-22 квітня 2016 р. м. Київ).  

10. Ложкін Г.В. Психологічні компоненти міжособистісної довіри. // Науково-

практична конференція «Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот 

та професій». (19.04.2016р., м. Київ) 
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11. Ложкін Г.В. Техніки саморозвитку професійно значущих якостей психолога. 

// І Всеукраїнський фестиваль практичної психології і арт-терапії. 

(10.10.2015, м. Бердянськ) 

12. Ложкін Г.В.  Інтерсуб’єктні та інтеросуб’єктні предиктори впевненості в 

умовах невизначеності. // ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя». (10.12.2015, 

м. Суми) 

13. Ложкін Г.В. Компоненти довіри у міжособистісній взаємодії. // XIX 

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів Дні 

Науки ФСП м. Київ 20-22 квітня 2016 р. Круглий стіл «Міжособистісна 

довіра як ціннісний орієнтир в кризових умовах сьогодення». НТУУ "КПІ" 

(20-22 квітня 2016 р. м. Київ).  

14. Ложкін Г.В.  Психологічні компоненти довіри у міжособистісній взаємодії. // 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний 

супровід підготовки і підвищення кваліфікації в умовах трансформації 

освіти». ДВНЗ "УМО" (27 травня 2016 р. м. Київ). 

15. Мейтарчан С.Ю. Удосконалення психологічної підготовки майбутніх 

менеджерів. // Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-

педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації» ДВНЗ 

"УМО" (27 травня 2016 р, м. Київ). 

16. Мейтарчан С.Ю. Довіра в організації і професійна мотивація. // XIX 

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів Дні 

Науки ФСП м. Київ 20-22 квітня 2016 р. Круглий стіл «Міжособистісна 

довіра як ціннісний орієнтир в кризових умовах сьогодення». (22 квітня 

2016р. м. Київ). 

17. Москаленко О.В. "Психологічний феномен самодовіри". // XIX Всеукраїнська 

науково-практична конференція студентів та аспірантів Дні Науки ФСП м. 

Київ 20-22 квітня 2016 р. Круглий стіл «Міжособистісна довіра як ціннісний 

орієнтир в кризових умовах сьогодення». (22 квітня 2016 р. м. Київ). 

18. Чукавина Т.Э. «Зовнішній вигляд як критерій довіри до особистості». // XIX 

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів Дні 

Науки ФСП м. Київ 20-22 квітня 2016 р. Круглий стіл «Міжособистісна 

довіра як ціннісний орієнтир в кризових умовах сьогодення». (22 квітня 2016 

р. м. Київ). 
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Керівництво науковою роботою студентів (публікації): 

1. Блохіна І.О. Збірник матеріалів VIІI Всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю «Проблеми 

формування здорового способу життя у молоді» (10-11 листопада 2015р.) / 

Міністерство освіти і науки України. – Одеса: 2015. –– 419 с.  ПІБ 

студента(ів) - Завадько І.В. Назва доповіді - ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ 

ВУГЛЕВОДІВ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ. – С. 61-62 

2. Блохіна І.О. Збірник матеріалів VIІI Всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю «Проблеми 

формування здорового способу життя у молоді» (10-11 листопада 2015р.) / 

Міністерство освіти і науки України. – Одеса: 2015. –– 419 с. ПІБ 

студента(ів) - Мусієнко В.І. Назва доповіді - ФАКТОРИ ФІЗИЧНОГО 

ЗДОРОВ’Я. – С. 88-89 

3. Блохіна І.О. Збірник матеріалів ХIX Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Горизонти суспільних трансформацій на шляху подолання 

системної кризи сьогодення». Дні науки ФСП (20-21 квітня 2016 р.) – Київ: 

2015. ПІБ студента(ів) - Дерканос-Калиниченко С.Н. Назва доповіді - РОЛЬ 

ДОВЕРИЯ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ РЕАБИЛИТОЛОГА И 

ПАЦИЕНТА.  

4. Блохіна І.О. Збірник матеріалів ХIX Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Горизонти суспільних трансформацій на шляху подолання 

системної кризи сьогодення». Дні науки ФСП (20-21 квітня 2016 р.) – Київ: 

2015. ПІБ студента(ів) - Онищенко М. Назва доповіді - СЛІПА ДОВІРА 

СУСПІЛЬСТВУ.  

5. Блохіна І.О. Збірник матеріалів ХIX Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Горизонти суспільних трансформацій на шляху подолання 

системної кризи сьогодення». Дні науки ФСП (20-21 квітня 2016 р.) – Київ: 

2015. ПІБ студента(ів) - Препіяло О. О. Назва доповіді - ПРОБЛЕМИ 

АДАПТАЦІЇ ТА ДОВІРИ ГЛУХИХ ТА СЛАБОЧУЮЧИХ.  

6. Блохіна І.О. Збірник матеріалів ХIX Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Горизонти суспільних трансформацій на шляху подолання 

системної кризи сьогодення». Дні науки ФСП (20-21 квітня 2016 р.) – Київ: 

2015. ПІБ студента(ів) - Сокол К.А. Назва доповіді - РОЛЬ ДОВІРИ МІЖ 

ВИКЛАДАЧЕМ І СТУДЕНТОМ.  

7. Блохіна І.О. Збірник матеріалів ХIX Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Горизонти суспільних трансформацій на шляху подолання 

системної кризи сьогодення». Дні науки ФСП (20-21 квітня 2016 р.) – Київ: 

2015. ПІБ студента(ів) - Лисюк Я.Ю. Назва доповіді -МІЖОСОБИСТІСНА 

ДОВІРА ЯК ЦІННІСНИЙ ОРІЄНТИР В КРИЗОВИХ УМОВАХ 

СЬОГОДЕННЯ.  

8. Блохіна І.О. Збірник матеріалів ХIX Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Горизонти суспільних трансформацій на шляху подолання 

системної кризи сьогодення». Дні науки ФСП (20-21 квітня 2016 р.) – Київ: 
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2015. ПІБ студента(ів) - Ландар А.О. Назва доповіді - ПСИХОЛОГІЯ ДОВІРИ 

В КРИЗОВИХ УМОВАХ СУЧАСНОГО СОЦІУМУ. 

9. Винославская Е.В. Збірник матеріалів VIII Міжнародної наук.-практ. 

конф. Сучасні проблеми управління: діалектика централізації та 

децентралізації/ Укладачі: А.А. Мельниченко, І.В. Виселко. ТОВ НВП 

«Інтерсервіс». (10 грудня 2015 р.) – Київ: 2015. ПІБ студента(ів) - Давиденко 

Ю. Назва доповіді - УРАХУВАННЯ ВИКЛАДАЧЕМ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЯК УМОВА УПРАВЛІННЯ 

ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ. – С. 137-139. 

10. Винославская Е.В.  Збірник матеріалів VIII Міжнародної наук.-практ. 

конф. Сучасні проблеми управління: діалектика централізації та 

децентралізації/ Укладачі: А.А. Мельниченко, І.В. Виселко. ТОВ НВП 

«Інтерсервіс». (10 грудня 2015 р.) – Київ: 2015. ПІБ студента(ів) - Лугових М.  

Назва доповіді - ДІАГНОСТИКА ТА АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ АКТИВНОСТІ 

УЧЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ. – С. 150-152. 

11. Винославская Е.В.  Збірник матеріалів VIII Міжнародної наук.-практ. 

конф. Сучасні проблеми управління: діалектика централізації та 

децентралізації/ Укладачі: А.А. Мельниченко, І.В. Виселко. ТОВ НВП 

«Інтерсервіс». (10 грудня 2015 р.) – Київ: 2015. ПІБ студента(ів) -  Оніщенко 

Є. Назва доповіді - ПЕРЕДУМОВИ УСПІХУ АКАДЕМІЧНОЇ ЛЕКЦІЇ В 

ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ДУМКА СТУДЕНТІВ. – С. 159-161. 

12. Винославская Е.В. Збірник матеріалів VIII Міжнародної наук.-практ. 

конф. Сучасні проблеми управління: діалектика централізації та 

децентралізації/ Укладачі: А.А. Мельниченко, І.В. Виселко. ТОВ НВП 

«Інтерсервіс». (10 грудня 2015 р.) – Київ: 2015. ПІБ студента(ів) - Потильчак 

Т., Баклажко В. Назва доповіді - ЗНАННЯ ПРО НЕРАЦІОНАЛЬНІ 

ВИТРАТИ ЧАСУ ЯК УМОВА ПОКРАЩЕННЯ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ 

ОСОБИСТОСТІ. – С. 168-170. 

13. Винославская Е.В. Збірник матеріалів ХIX Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Горизонти суспільних трансформацій на шляху подолання 

системної кризи сьогодення». Дні науки ФСП (20-21 квітня 2016 р.) – Київ: 

2015. ПІБ студента(ів) - Павленко В.  Назва доповіді - ГУМАНІТАРНА 

ПІДГОТОВКА ІНЖЕНЕРІВ У КОНТЕКСТІ ЇХНЬОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ НА 

РИНКУ ПРАЦІ .  

14. Винославская Е.В. Збірник матеріалів ХIX Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Горизонти суспільних трансформацій на шляху подолання 

системної кризи сьогодення». Дні науки ФСП (20-21 квітня 2016 р.) – Київ: 

2015. ПІБ студента(ів) - Литвинчук Д. Назва доповіді - ОСОБЛИВОСТІ 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИСТЕМ СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ.  

15. Ковальова С.Б. Збірник матеріалів ХIX Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Горизонти суспільних трансформацій на шляху подолання 

системної кризи сьогодення». Дні науки ФСП (20-21 квітня 2016 р.) – Київ: 

2015. ПІБ студента(ів) - Волицький Н.С., Рідна В.А. Назва доповіді - Розгляд 

проблеми недовіри в сучасному суспільстві. Методи виявлення брехні.  
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16. Ковальова С.Б. Збірник матеріалів ХIX Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Горизонти суспільних трансформацій на шляху подолання 

системної кризи сьогодення». Дні науки ФСП (20-21 квітня 2016 р.) – Київ: 

2015. ПІБ студента(ів) - Рішко А. В. ; Назва доповіді - Психологічні інновації 

у професії працівника соціальної сфери.  

17. Ложкин Г.В. Збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю; ПІБ 

студента(ів) - Гурбич Т.В.; Назва доповіді - Психологічні основи здорового 

способу життя. 

18. Мелащенко О.М. Збірник матеріалів ХIX Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Горизонти суспільних трансформацій на шляху подолання 

системної кризи сьогодення». Дні науки ФСП (20-21 квітня 2016 р.) – Київ: 

2015. ПІБ студента(ів) - Кісельова Я.А., Шаройко О.Д.; Назва доповіді  - 

Довіра до державної влади як одна з головних умов для розвитку спільної 

країни .  

19. Чукавіна Т.Е. Збірник матеріалів ХIX Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Горизонти суспільних трансформацій на шляху подолання 

системної кризи сьогодення». Дні науки ФСП (20-21 квітня 2016 р.) – Київ: 

2015. ПІБ студента(ів) - Левченко О.С. Назва доповіді - Особливості 

міжособистісної довіри студентів ВНЗ. 
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Тренінги, майстер-класи, виступи на конференціях локального рівню 

1. Бреусенко-Кузнецов А.А. Х Міжнародна науково-практична конференція 

«Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього 

простору» (Київ, 25-27 листопада 2015 р.). Мастер-класс: «Сочинение 

совместной сказки» 

2. Бреусенко-Кузнецов А.А.ХІІІ Міжнародна міждисциплінарна конференція 

«Простір арт-терапії: палітра почуттів» (Київ, 25-27 лютого 2016 р.). Мастер-

класс: «От музыки к слову: переживание пути героя». 

3. Бреусенко-Кузнецов А.А.VIII Міжнародна науково-практична конференція 

«Проблеми емпіричних досліджень у психології» (22-23 грудня 2015). 

Мастер-класс: «Техника «Путешествие» (психосинтетическая традиция)». 

4. Бреусенко-Кузнецов А.А.VIII Міжнародна науково-практична конференція 

«Проблеми емпіричних досліджень у психології» (22-23 грудня 2015). 

Мастер-класс: «Игры общения по В.Сатир». 

5. Бреусенко-Кузнецов А.А. R. Barthes VІІ International Scientific Conference “The 

Problems of empirical research in psychology”. Cracow, 22-23.02.2015. Мастер-

класс: «Херр Маннелиг». 

6. Бреусенко-Кузнецов А.А. V Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні 

читання (Київ, 18-20 травня 2016 року). Мастер-класс: «Уроки средневековой 

баллады». 

7. Винославская Е.В. Психологія довіри : Науковий семінар кафедри психології і 

педагогіки. Назва доповіді - Довіра як чинник етичних взаємовідносин в 

організації; ФСП НТУУ КПІ (м. Київ, 22.04.2016 р.) 

8. Волянюк Н.Ю. I Всеукраїнський фестиваль практичної психології та арт-

терапії «АРТ-ДИВОСВІТ» (10-11 жовтня 2015 року м. Бердянськ). Тема 

доповіді: Самофутурирование : путь в профессию психолога». 

9. Гуцол С. Ю. Наративне самопроектування в лімінальні періоди життя 

студентської молоді. Методологічний семінар НАПН України «Особистість в 

умовах кризових викликів сучасності» (24 березня, 2016, Київ). 

10. Ложкин Г.В. Техники саморазвития профессионально и социально значимых 

качеств психолога. I Всеукраїнський фестиваль практичної психології та арт-

терапії «АРТ-ДИВОСВІТ» (10-11 жовтня 2015 року м. Бердянськ).  

11. Ложкін Г.В. Назва заходу Науково-методичний семінар : "Психологічна 

допомога школярам з проявами агресії"; Назва доповіді - Сучасні підходи 

компенсації агресивності у дітей засобами фізичної культури. (28.10.2015, м. 

Рівне).  


