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ЗВІТ про наукову роботу кафедри психології і педагогіки  

факультету соціології і права у 2015 році 

1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з 

навчальним процесом.  

1.1.Підготовка кандидатів та докторів наук – . 

1.2.Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом  

загальна кількість, окремо:  

нових курсів: 4. 

1.Чинники успішного працевлаштування. 

впроваджує: к.пс.н., доцент Гущина Т.Ю. 

2.Психологія здоров’я та здорового способу життя.  

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

3.Педагогічна майстерність. 

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

4.Психологія безпеки.  

впроваджує: ст.. викладач Апішева А.Ш. 

 

Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів,  молодих 

вчених - 4 доповіді за участю студентів на XVІІI Всеукраїнській науково-

практичній конференції студентів та аспірантів «Дні науки ФСП»(23-24 

квітня 2015р., м. Київ, НТУУ «КПІ») та V Всеукраїнській конференції 

молодих науковців. (24-25 квітня 2015 р., м. Львів, Національний університет 

«Львівська політехніка»); 3  публікації у співавторстві;  

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”). 
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На кафедрі розробляється бюджетна науково-дослідна тема “Теорія і 

практика психолого-педагогічного забезпечення розвитку особистості у 

закладах вищої технічної освіти”. (Державний реєстраційний номер 

0111U000523; початок січень 2011 – закінчення грудень 2015). Керівник 

Винославська Олена Василівна.  

    У контексті розробки теми викладачами кафедри: 

Опубліковано 45 статей, 30 тез доповідей на наукових конференціях.  

У 2015 р. кафедра готувала аспірантів та пошукачів з зазначеної 

проблематики: (аспірант 5 року навчання Кузьміна І.П.; здобувачі: 5 року 

навчання Обіщенко С. 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: 

 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; 

 юридична психологія. 

Всі наукові дослідження, які на сьогодні виконуються викладачами кафедри, 

є ініціативними (виконуються без фінансування). 
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3.Інноваційна діяльність 

3.1- 3.4. (відсутні). 

 

4.Міжнародне наукове співробітництво. 

 

Партнерами кафедри з міжнародної наукової співпраці: 

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 : 

Протягом квітня 2015 р. 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. 

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 щодо проведення спільних конференцій і обміну публікаціями у 

наукових виданнях наших університетів. 

3) Європейська мережа етики бізнесу.  

Практичні результати та публікації:  

Зроблено 2 доповіді на Науковій конференції Європейської Мережі Етики 

Бізнесу – 2015 «Філософські засади етики бізнесу» 

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).  
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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: з Національним університетом «Львівська політехніка» 

(кафедра інженерно-педагогічної підготовки), 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 р. Опубліковано: 

1 монографію; 

3 електронних сертифікованих видання;  

44 статей, з них: 9 – фахових, 25 – зарубіжних;  

30 тез доповідей на наукових конференціях, з них: 6 – на зарубіжних;  

Всього 79 публікацій. Загальний обсяг опублікованих робіт склав близько 45 

д.а. Перелік публікацій кафедри в наукових виданнях подано в додатку 1. 

Співробітники кафедри беруть участь у випуску наукового фахового 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 № 3 

(42/2014), № 1 (43/2015), № 2 (44/2015).  

4.1.У звітному періоді функціонував сайт наукового видання "Вісник 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут»: Філософія. Психологія. Педагогіка", зареєстрованого ВАК 

України: http://novyn.kpi.ua .   

 

http://novyn.kpi.ua/
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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:  

14 викладачів кафедри зробили 51 доповідь на 25 конференціях, з них:  

13 доповідей на 9 міжнародних конференцях за кордоном; 

14 доповіді на 8 міжнародних конференцях в Україні; 

24 доповіді на 8 всеукраїнських конференціях. 

До того ж на різних конференціях викладачами проведено:  

6 майстер-класів; 2 семінара; 2 доповіді на фестивалі практичної психології. 

У 2015 році кафедрою психології і педагогіки було проведено науковий 

семінар на тему «Гуманізм та безпека: дилеми сучасності». 11 викладачів 

зробили доповіді. 

1. Викладачі кафедри брали участь у виставці І Всеукраїнська виставка-

презентація «Післядипломна педагогічна освіта в контексті сучасних 

цивілізаційних змін». (22.05.2015, Київ).   

Участь у наукових конференціях та семінарах подано в додатку 2. 

8.Наукові досягнення – . 

9.Організаційне забезпечення наукової діяльності – . 

10.Матеріальна база підрозділу – . 

11.Проект плану розвитку підрозділу на 2016 рік:  

 Проведення науково-методичного семінару на тему: «Психологія 

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

Звіт заслухано і затверджено на засіданні кафедри психології і педагогіки –

«18» листопада 2015 р., пр. № __. 

 

Завідувач кафедри  

Психології і педагогіки    _________________Н.Ю. Волянюк 

факультету соціології і права                  

 

 

«18» листопада 2015 р. 
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Додаток 1. 

Публікації співробітників кафедри 

Навчальні посібники та монографії 

1. Гуцол С. Ю. Мифопорождение как объект психологической 

рефлексии : монография / С. Ю. Гуцол. − Житомир : Вид-во ЖДУ ім. 

І. Франка, 2014. − 339 с. (не увійшла до звітів за 2014 р.)  

Електронні сертифіковані видання 

1. Основи педагогіки [Електронний ресурс]: методичні рекомендації до 

вивчення дисципліни для студентів факультету соціології і права, напряму 

підготовки 6.030101 «Соціологія» денної форми навчання / НТУУ «КПІ»: 

уклад. Є.В. Пузирьов, О.А. Стовбун. – Київ: НТУУ «КПІ», 2014. – 54 с. 

Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/10342 (не увійшлі до звітів за 2014 

р.) 

2. Педагогіка [Електронний ресурс]: методичні рекомендації до вивчення 

дисципліни для студентів напряму підготовки 6.040201 «Математика» денної 

форми навчання / НТУУ «КПІ»: уклад. Є.В. Пузирьов, О.А. Стовбун . – Київ: 

НТУУ «КПІ», 2014. – 35 с. Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1034 (не 

увійшлі до звітів за 2014 р.) 

3. Психологія конфлікту [Електронний ресурс]: метододичні рекомендації 

до виконання самост. роботи для студентів усіх спеціаль-ностей денної та 

заочної форм навчання / НТУУ «КПІ»; уклад. М.О.Кононець (методичні 

вказівки) К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 

Доступ :http://ela.kpi.ua/handle/123456789/10866 (не увійшлі до звітів за 2014 

р.) 

 

Статті у наукових виданнях 

1. Бреусенко-Кузнецов А.А. «Ветер по морю гуляет»: образы 

бессознательного в сказках А.С.Пушкина // Простір арт-терапії: Зб. наук. ст. / 

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

2014. – Вип 1 (15): Вип. 2 (16). – С.106-129. (не увійшла до звітів за 2014 р.) 

2. Гуцол С.Ю. Особистісний проект як сюжет можливої історії / 

С. Ю. Гуцол // ІІІ Всеукраїнський психологічний конгрес з міжнародною 

участю «Особистість у сучасному світі». − К. : ДП «Інформаційно-аналітичне 

агентство», 2015. − Ч 2. − С. 103−106.  

 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fela.kpi.ua%252Fhandle%252F123456789%252F10342%26ts%3D1446134863%26uid%3D7802857021446019852&sign=568da0c951fa5e960415c70c97e1e06d&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fela.kpi.ua%252Fhandle%252F123456789%252F1034%26ts%3D1446134863%26uid%3D7802857021446019852&sign=1a27fea630e8a4e882371bb8b1894ccd&keyno=1
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/10866
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3. Мейтарчан С.Ю. Ефективне мотивування персоналу в уявленнях 

майбутніх менеджерів організації: Вісник Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут», Спеціальний 

випуск № 1 (43) / 2015. – К.: ВПК «політехніка». – 2015. - С. 67-72.  

4. Мейтарчан С.Ю. Розробка опитувальника оцінки ефективності 

мотивування менеджером персоналу організації, 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. - Т. 

1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – 

С.54-61.  

Статті у фахових виданнях України 

1. Апішева А.Ш., Мейтарчан В.В., Ястребцова Н.І. Уявлення сучасних 

підлітків та юнаків про поняття «дружба» // Збірник наукових праць 

«Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика». - Київ: 

Інститут обдарованої дитини, Вип.№1 2015 (14), С.52-57.  

2. Апішева А.Ш., Мейтарчан В.В., Ястребцова Н.І., Методика 

дослідження уявлень сучасних підлітків та юнаків про поняття «дружба»// 

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Науково-

методичне забезпечення психолого-педагогічного моніторингу особистісного 

розвитку інтелектуально обдарованих старшокласників". - Київ: Інститут 

обдарованої дитини, 17 березня 2015 р., С.70-78.  

3. Бреусенко-Кузнецов А.А. Психологическое дополнение к понимающей 

социологии религии: опыт психологического прочтения «Протестантской 

этики» М.Вебера // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 2 

до Вип. 35: Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у 

психології». – В.11. – К.: Гнозис, 2014. – С.15-31. (не увійшла до звітів за 

2014 р.) 

4. 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.  

5. Винославська О.В. Вплив ІКТ на саморозвиток і самоменеджмент 

особистості / Винославська О.В. // Вища школа : Науково-практичне 

видання. – 2015. – №2. – С. 87-98.  
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6. Гуцол С. Ю. Культуротворческий потенциал мифа в образовательном 

дискурсе / С. Ю. Гуцол // Горизонти освіти: Психологія. Педагогіка. 

Науково-методичний журнал. – Севастополь : СевМГУ ; Рібест, 2014. − № 3. 

− Т. 2 (42) − С. 101−107. (не увійшла до звітів за 2014 р.)  

7. Гуцол С. Ю. «Сюжет перехода» как мифологическая форма 

воплощения личностного проекта студенческой молодежи / С. Ю. Гуцол // 

Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені 

Г С. Костюка НАПН України. − Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 

− Т. ІІ. Психологічна герменевтика. − Вип. 8. − С. 73−82. (не увійшла до 

звітів за 2014 р.)  

8. Ковальова С.Б. Методологічні засади дослідження інноваційних 

процесів у вищій школі. Мультиверсум. Філософський альманах. Випуск 4-

5(132-133).2014р С.151-161. (не увійшла до звітів за 2014 р.)  

9. 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 

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.  

Статті у зарубіжних виданнях 

1. Бреусенко-Кузнецов А.А. Проблема включения отечественных 

метафизических теорий личности в психологический научный и 

образовательный процесс // Психологическое сопровождение образования: 

теория и практика: сборник статей по материалам 5-й Международной 

научно-теоретической конференции 24-26 декабря 2014 г.: в 2 ч. – Йошкар-

Ола: МОСИ-ООО «СТРИНГ», 2015. – Ч.1. – С.140-145.  

2. Breusenko-Kuznetsov А.А. Metaphysical theories of personality and the 

problem of demarcation of scientific theoretical knowledge || Max Veber VІІ 

International Scientific Conference “The Problems of empirical research in 

psychology”. Cracow, 2015.  

3. Волянюк Н.Ю., Ложкин Г.В. Способы развития рефлексии субъекта 

педагогической деятельности /Г.В.Ложкин. Н.Ю. Волянюк // 

Психологическое сопровождение образования : теория и практика : сборник 

статей V Международной научно-практической конференции 24-26 декабря 

2014 : в 2 ч. / под общ. ред. Проф. Л.М.Повова, проф. Н.М. Швецова. - 

Йошкар-Ола: МОСИ-ООО «СТРИНГ», 2015. – Ч. 1. – С. 396-401.  
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4. Волянюк Н.Ю. Интуитивная модель профессиональной идентичности 

будущих специалистов технического профиля / Н.Ю. Волянюк, 

И.П.Кузьмина // Психологическое сопровождение образования : теория и 

практика : сборник статей V Международной научно-практической 

конференции 24-26 декабря 2014 : в 2 ч. / под общ. ред. Проф. Л.М.Повова, 

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

С. 161-164.  

5. Гуцол С. Ю.  Самопроектирование личности как задача на «воплощение 

потенциального» [Электронный ресурс] / С. Ю. Гуцол // Психологическое 

знание в контексте современности : теория и практика : сборник статей по 

материалам V Всероссийской научно- практической конференции на основе 

интернет-форума. − Йошкар-Ола, 2015. − Режим доступа 

: http://mosi.ru/ru/conf/articles/samoproektirovanie-lichnosti-kakzadacha-na-

voploshchenie-potencialnogo 

6. Гуцол С. Ю. Актуальные проблемы анализа неомифологических 

нарративов / С. Ю. Гуцол // VIII Международные Севастопольские Кирилло-

Мефодиевские чтения : сборник научных работ ; отв. ред. Е. А. Дашко, 

технич. ред. А. А. Конкина. − Севастополь : «Шико-Севастополь», 2014. − 

С. 74−82. (не увійшла до звітів за 2014 р.)  

7. Гуцол С. Ю. Сюжет как средство осмысления и моделирования 

жизненного опыта / С. Ю. Гуцол // Слово − дело великое : Сборник научных 

и научно-методических статей; под ред. Л. В. Адониной, Л. В. Моря. − 

Севастополь : «Рибест», 2015. − С. 114−126.  

8. 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, 2014. - С. 299-313.  

 

 У міжнародних наукометричних базах даних (Scopus та ін) 

1. Апишева А.Ш. Эффективность деятельности кафедры технического 

университета: психолого-педагогический аспект // V Международная научно-

практическая конференция «Психологическое сопровождение образования: 

теория и практика» - Йошкар-Ола, 24-26 дек. 2014, С.33-38. 

http://mosi.ru/ru/conf/articles/effektivnost-deyatelnosti-kafedry-tehnicheskogo-

universiteta-psihologo-pedagogicheskiy (не увійшла до звітів за 2014 р.) 

 

 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmosi.ru%252Fru%252Fconf%252Farticles%252Fsamoproektirovanie-lichnosti-kakzadacha-na-voploshchenie-potencialnogo%26ts%3D1446192002%26uid%3D7802857021446019852&sign=d6c3c67e4d140180cb3bb8d07138e0db&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmosi.ru%252Fru%252Fconf%252Farticles%252Fsamoproektirovanie-lichnosti-kakzadacha-na-voploshchenie-potencialnogo%26ts%3D1446192002%26uid%3D7802857021446019852&sign=d6c3c67e4d140180cb3bb8d07138e0db&keyno=1
http://mosi.ru/ru/conf/articles/effektivnost-deyatelnosti-kafedry-tehnicheskogo-universiteta-psihologo-pedagogicheskiy
http://mosi.ru/ru/conf/articles/effektivnost-deyatelnosti-kafedry-tehnicheskogo-universiteta-psihologo-pedagogicheskiy
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2. Блохина И.А. Психологические особенности профессионально-

этических установок руководителей учебных заведений /Блохина И.А.// 

Психологическое сопровождение образования: теория и практика: сборник 

статей по материалам V Международной научно-практической конференции 

24-26 декабря 2014 года: в двух ч. / под общ. ред. проф. Л. М. Попова, проф. 

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

Стр. 117-122.  

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.  РИНЦ - Ліцензійний дог. №573-

03/2014К от 18.03.2014 

4. Гуцол С. Ю. Психологические особенности самопроектирования 

студенческой молодежи на примере «мифосюжета перехода» / С. Ю. Гуцол // 

Вісник Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: зб. наук. праць. 

– К. : ВПК «Політехніка», 2014. − № 2 (41). − С. 39−46. (не увійшла до звітів 

за 2014 р.)  

5. Гуцол С. Ю. Психологические особенности мифопорождения в 

ключевых мифопорождающих контекстах социокультурного пространства / 

С. Ю. Гуцол // Вісник Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка : зб. 

наук. праць. − К. : ВПК «Політехніка», 2014. − № 3 (42). − С. 67−71. (не 

увійшла до звітів за 2014 р.)  

6. Гуцол С. Ю. Мифологические координаты личностно-

ориентированного литературного дискурса / С. Ю. Гуцол // Молодий вчений. 

− 2015. − № 2(17). − С. 376−379.  

7. Гуцол С. Ю. Проблематизация мифа как смыслообразующего феномена 

образовательного дискурса / С. Ю. Гуцол // Психологическое сопровождение 

образования : теория и практика : сборник статей по материалам V 

Международной научно-практической конференции 24−26 декабря 2014 

года : в 2 ч. / пол общ. ред. проф. Л. М. Попова, проф. Н. М. Швецова. − 

Йошкар-Ола : МОСИ − ООО «СТРИНГ», 2015. − Ч. 1. − С. 205−210.  

8. Гущина Т.Ю. Направленность самообразования в период обучения в 

вузе. / Т.Ю. Гущина //Психологическое сопровождение образования: теория 

и практика: материалы V Международной научно-практической 

конференции ( 24-26 декабря 2014г., г. Йошкар-Ола, Росcия); – С.210-214. (не 

увійшла до звітів за 2014 р.) 
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9. Жирун О. А. Теоретические основы профессиональной социализации 

студентов в высшем учебном заведении / О. А. Жирун // Основы 

профессионального развития личности : сборник статей VII Международной 

научно-практической конференции (апрель 2014, г. Пенза, Российская 

Федерация). – Пенза : Приволжский Дом знаний, 2014. – С. 38–43. (не 

увійшла до звітів за 2014 р.) 

10. Кононец М.А. Особенности проявления профессиональной 

нравственности предпринимателей: гендерный аспект / Кононец 

М.А. // Социально-гуманитарное знание: поиск новых перспектив : сборник 

статей VIIІ Международной научно-практической конференции. – Вып. 8. – 

Пенза: Приволжский Дом знаний, 2015. – С. 55-60.  РИНЦ - Ліцензійний дог. 

№573-03/2014К от 18.03.2014 р. 

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. Становление коммуникативной компетентности в 

ходе профессиональной социализации будущих 

менеджеров Психологическое сопровождение образования: теория и 

практика: сборник статей по материалам V Международной научно-

практической конференции 24-26 дек. 2014 года: в 2 ч. / под общ. ред. проф. 

Л.М.Попова, проф. Н.М.Швецова. - Йошкар-Ола: МОСИ – ООО «СТРИНГ», 

2015 – Ч.2. – С.34-38.  

13. Мелащенко Е.М. Психологические основы филосовско-

образовательных и мировозренческих стратегий проектирования жизненного 

пространства выпускника научно-технического университета // 

Психологическое сопровождение образования: теория и практика: сборник 

статей по материалам V Международной научно-практической конференции 

24-26декабря 2014 года: в 2 ч. / под общ. ред. проф. Л.М. Попова, проф. Н.М. 

Швецова. - Йошкар-Ола: МОСИ - ООО "СТРИНГ", 2015. - Ч.2. - 438 с. С. 39-

44. 374-378. ISBN 978-5-91716-369-7 (Ч. 2).  

14. Мелащенко Е.М., Баскова А.А. Качество подготовки студента 

технического университета как проблема высшего образования // Психология 

и педагогика современного образования в России : сборник статей ІХ 

Международной научно-практической конференции апрель 2015 года. – 

Пенза: Приволжский Дом знаний, 2015. – 152 с. С. 67-71.  
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15. Мелащенко Е.М. Роль культуры технического университета в развитии 

интеллектуально-информационного общества научных знаний // Социум и 

жизненное пространство личности (междисциплинарные аспекты) : сборник 

статей V Международной научно-практической конференции март 2015 года. 

/ Под редакцией Е.В. Ерѐминой, В.Ф. Мухамеджановой – Пенза: 

Приволжский Дом знаний, 2015. – 152 с. С. 93-98. ISBN 978-5-8356-1528-5  

 

16. Мелащенко Е.М., Баскова А.А. Влияние социума и профессионально-

образовательного пространства на формирование современного студента-

лидера технического университета // Профессиональное образование: 

исторические традиции и современность : сборник статей IV Международной 

научно-практической конференции март 2015 года. / Под редакцией Л.И. 

Найдѐновой, Г.Г. Кривчика, Г.П. Евсеевой, Ю.А. Кулагиной. – Пенза : 

Приволжский Дом знаний, 2015. – 88 с. С. 64-69. ISBN 978-5-8356-1535-3.  

17. Москаленко О. В.  Особенности направленности личности студента 

технического университета как компонент структуры ценностно-смысловой 

сферы / О. В. Москаленко //Психологическое сопровождение образования : 

теория и практика : сборник статей по материалам V Международной 

научно-практической конференции 24−26 декабря 2014 года : в двух ч. / под 

общ. ред. проф. Л. М. Попова, проф. Н. М. Швецова. − Йошкар-Ола : МОСИ 

− ООО «СТРИНГ» , 2015. − Ч. 2.– С. 65–70.  

18. Пузирьов Е.В. Система воспитания студентов в инженерном вузе / 

Е.В.Пузирьов// Молодий вчений, 2015. – N.2(17). – с.299-302.  

19. Пузирьов Е.В. Психолого-педагогические условия сопровождения 

воспитания студентов в инженерном вузе//Психологическое сопровождение 

образования:теорія и практика: сб. статей в 2-х ч./Под общей ред. 

Л.М.Шевцова. – Йошкар-Ола: МОСИ – ООО «Стринг», 2015. – ч.2 – с.205-

210.  

20. Стовбун О. А. Ответственность и психологическая безопасность 

личности как факторы эффективного образовательного процесса / Стовбун О. 

А. // Психологическое сопровождение образования : теория и практика : 

сборник статей : в 2 ч. / под общ. ред. проф. Л. М. Попова, проф. Н. М. 

Швецова. – Йошкар-Ола : МОСИ – ООО «СТРИНГ», 2015. – Ч. 2. – С. 292-

295.  

21. Стовбун О. А. К проблеме ценностных ориентаций в формировании 

профессиональной ответственности будущих специалистов / О. А. Стовбун // 

Молодий вчений. – 2015. – №2. – С. 435-438.  
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22. Чукавина Т.Э. Особливості педагогічного спілкування викладачів 

гуманітарних дисциплін у медичних ВНЗ / Т.Е. Чукавіна // Актуальні 

проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені 

Г.С. Костюка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2014. – 

Том Х. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – 

Вип. 26. / Головний редактор Максименко С.Д., дійсний член НАПН 

України, доктор психол. наук, професор – Інститут психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України, 2014. – 992 с. – С. 865-877. ISSN 2072-4772. (не 

увійшла до звітів за 2014 р.) 

23. Чукавина Т.Э. Коммуникативные качества личности как фактор 

эффективного профессионального педагогического общения / Т.Э. Чукавина 

// Психологическое сопровождение образования: теория и практика: 

сборник статей по материалам V Международной научно-практической 

конференции 24-26 декабря 2014 года в 2 ч. / под общ. ред. 

проф. Л.М. Попова, проф. Н.М. Швецова. – Йошкар-Ола: МОСИ – ООО 

«СТРИНГ», 2015. – Ч. 2. – 438 с. – С. 374-378. ISBN 978-5-91716-369-7 (Ч. 2).  

 

Тези міжнародних конференцій за кордоном 

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

differenses in signals / Olena Vynoslavska // The 14
th
 Eurohean 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. Гуцол С. Ю. Феномен мифопорождения в контексте психологической 

герменевтики / С. Ю. Гуцол // Materiály XI mezinárodni vĕdecko-praktická 

conference «Moderní vymoženosti vĕdy» (27 ledna − 5 února 2015 roku) / Šéfred. 

Zd. Černák. − Díl 11. Psychologia i socjologia. Hudba a život. Tĕlovýchova a 

sport. − Praha : Publishing house «Education and Science» s.r.o. − S. 28−29.  

3. Кононец М.А. Entrepreneurs’ professional morality is showing: gender 

differenses in signals / Maria Kononets // The 14
th
 Eurohean 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  

4. Пузирьов Е.В. Психолого-педагогические условия сопровождения 

воспитания студентов в инженерном вузе / Пузырев Е.В // V Международная 

научно-практическая конференция "Психологическое сопровождение 

образования:теория и практика. (24.12.2014, Йошкар-Ола, Російська 

федерація). (не увійшла до звітів за 2014 р.) 

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
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ecp2015.it%252FECP2015_%2520AbstractBook%252Forals_book%252F01086%26ts%3D1446459134%26uid%3D7802857021446019852&sign=10bcfe2fa8143a20ceb2091156fbe1b4&keyno=1
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5. Пузирьов Е.В. Формирование авторитета молодого преподавателя 

инженерного вуза / Пузырев Е.В //  XI miedzynarodowej naukowi-praktycznej 

konferencji “Kluczowe aspekty naukowej dzialalnosci – 2015”. (08.01.2015 

Пшемышль, Польша).  

6. Стовбун О. А. Педагогическая коммуникация как фактор 

формирования профессиональной идентичности преподавателя высшей 

школы / О. А. Стовбун // Настоящи изследования и развитие – 2015 : 

Материали за 11-а международна научна практична конференция (17-25 

януари 2015, София, Республика България), т. 12. – София : Бял ГРАД-БГ, 

2015. – С. 23–24.  

Тези міжнародних конференцій в Україні 

1. Апішева А.Ш, Мейтарчан В.В. Дослідження розуміння поняття 

"дружба" сучасними підлітками і юнаками// ІІІ Міжнародний форум, 

студентів, аспірантів і молодих учених. - Дніпропетровськ, 23-24 квітня 2015 

р. С.13-14.  

2. Апишева А.Ш. Латентные психолого-педагогические показатели 

эффективности деятельности кафедры вуза // VI Міжнародна науково-

практична конференція "Управління в освіті" - Львів,: 16-18 квітня , 

2015, С.12-13.  

3. Блохина И.А. VІІ Міжнародна науково-практична конференція 

"Управління в освіті", 16 – 18 квітня 2015 р.; м. Львів; Тези: «Визначення 

критеріїв рівня сформованості професійно-етичних настановлень управлінців 

навчальними закладами», С.16-17. 

4. Бреусенко-Кузнецов А.А. «Троянские кони» от психотерапии // Простір 

арт-терапії: мистецтво життя: Матеріали ХІІ Міжнародної 

міждисциплінарної конференції (Київ, 27-28 лютого 2015 р.). – К.: Золоті 

Ворота, 2015. – С.6-7.  

5. Винославська О.В. Формування у майбутніх інженерів базових 

компетентностей з теорії і практики соціальної й особистісної 

відповідальності / Винославська О.В. // Актуальні проблеми вищої професіної 

освіти України: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

19 березня 2015 р. / за загю ред. Е.В.Лузік, О.М.Акмалдінової. – К.: НАУ, 2015 

– С. 22-23.  

6. Винославська О.В. Актуальні проблеми імплементації інформаційно-

комунікаційних технологій у навчальний процес технічних університетів / 

Винославська О.В. // Управління в освіті : Збірник матеріалів VІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції, 16-18 квітня 2015 р., Львів / 

відп. ред. Л.Д.Кизименко. – Львів : Видавець Бадікова Н.О., 2015. – С. 28-29.  
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7. Винославська О.В. Етичні проблеми використання інформаційно-

комунікаційних технологій та їхній вплив на здоров'я користувачів / 

Винославська О.В. // Шляхи духовного розвитку людини та суспільства: Тези 

ХV Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 травня 2015 р., Київ, 

Україна. – К.: "Арктур-А", 2015. – С. 8-9.  

8. Винославська О.В. Уявлення студентської молоді про зміст поняття 

«українська душа» / Винославська О.В., Римський Р. // Шляхи духовного 

розвитку людини та суспільства: Тези ХV Міжнародної науково-практичної 

конференції 23-24 травня 2015 р., Київ, Україна. – К.: "Арктур-А", 2015. – 

С. 8-9.  

9. Кононець М.О. Компетентність у подоланні конфліктів як умова 

психологічної безпеки особистості / Кононець М.О. // Актуальні проблеми 

вищої професіної освіти України: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції 19 березня 2015 р. / за загю ред. Е.В.Лузік, 

О.М.Акмалдінової. – К.: НАУ, 2015 – С. 50-52.  

10. Кононець М.О. Набуття компетентності у подоланні конфліктів як 

передумова здорового способу життя / Кононець М.О. // Управління в освіті : 

Збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16-18 

квітня 2015 р., Львів / відп. ред. Л.Д.Кизименко. – Львів : Видавець Бадікова 

Н.О., 2015. – С. 80-81.  

11. Кононець М.О. Ґендерні особливості виявлення підприємцями 

професійної моральності / Кононець М.О. // Шляхи духовного розвитку 

людини та суспільства: Тези ХV Міжнародної науково-практичної 

конференції 23-24 травня 2015 р., Київ, Україна. – К.: "Арктур-А", 2015. – 

С. 25-26.  

12. Кононець М.О. Про зростаючу роль проблем безпеки в інформаційно-

комунікаційній діяльності держави / Кононець М.О. // Право на інформацію в 

громадському суспільстві. Проблеми інформаційної безпеки держави. Збірник 

матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22 квітня 

2015 р., Київ, Україна. – К., 2015. – С. 47-48.  

13. Мейтарчан С.Ю. Психологічні аспекти підготовки майбутніх 

менеджерів, Управління в освіті: Збірник матеріалів VІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції, 16-18 квітня 2015 р.- Львів / відп. ред. 

Л.Д.Кизименко. – Львів: Видавець Бадікова Н.О., 2015. – С.96-97.  
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14. Мейтарчан С.Ю. Соціальна відповідальність менеджера. Твочість у 

філософських вимірах: Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції (14-15 травня 2015 р., м. Київ) Укладачі: Новіков Б.В., 

Мельниченко А.А., Піхорович В.Д., Шевчук Ю.А. / - К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 

С. 106-107.  

15. Мейтарчан С.Ю. Психологічна безпека в інформаційному просторі. 

Шляхи духовного розвитку людини і суспільства Тези ХV Міжнародної 

науково-практичної конференції (23-24 травня 2015 р., Київ). – К.: «Арктур-

А», 2015. – С.31.  

Тези всеукраїнських конференцій 

1. Апишева А.Ш. Проблемы диагностики посттравматического 

стрессового расстройства// XVIII Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів та аспірантів «Гуманізм та антигуманізм у подоланні 

конфліктів сучасності». - Київ, 22-23 квітня 2015 р, С. 192-193.  

2. Апішева А.Ш. Психологічна безпека викладачів вищого навчального 

закладу: дизайн емпіричного дослідження // ІІ Всеукраїнський конгрес з 

організаційної та економічної психології. - Кам’янець-Подільський, 28–30 

травня 2015 р., С. 79-80.  

3. Винославська О.В. Вплив ІКТ на психіку і здоров'я людини / 

Винославська О.В. // Гуманізм та антигуманізм у подоланні конфліктів 

сучасності: Матеріали XVІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції 

студентів та аспірантів «Дні науки» (22-23 квітня 2015року, м. Київ) / 

Укладачі: Мельниченко А.А., Виселко І.В., Пряміцин В.Ю., Комова Д.Ю. – 

К. : НТУУ «КПІ», 2015. – С. 193-194.  

4. Винославська О.В. Тип організаційної культури як чинник впливу на 

становлення моральної свідомості майбутніх викладачів / Винославська О.В. // 

Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в 

Україні : тези ІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної 

психології (28-30 травня 2015 року, м. Камянець-Подільський) / за наук. ред. 

С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. – Камянець-Подільський : Камянець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – С. 29-30.  

5. Волянюк Н.Ю. Психологическая безопасность личности как научная 

проблема /Н.Ю.Волянюк // Гуманізм та антигуманізм у подоланні конфліктів 

сучасності: Матеріали XVIII всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Дні науки» (22 -23 квітня 2015 р.). – [Укладачі: Мельниченко А.А., Виселко 

І.В., Пряміцин В.Ю. та ін.]. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 194.  
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6. Гущина Т.Ю. Психологічні механізми впливу пропаганди. / Т.Ю. 

Гущина // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми 

відповідальності: матеріали науково-практичної конференції (21 травня 

2015р., м.Київ, Україна); - С.47- 53.  

7. Кононець М.О. Зміни у підходах до дослідження феномену «безпека 

особистості»/ Кононець М.О. // Гуманізм та антигуманізм у подоланні 

конфліктів сучасності: Матеріали XVІІI Всеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів та аспірантів «Дні науки» (22-23 квітня 2015року, 

м. Київ) / Укладачі: Мельниченко А.А., Виселко І.В., Пряміцин В.Ю., Комова 

Д.Ю. – К. : НТУУ «КПІ», 2015. – С. 195. 

8. Кононець М.О. Конфліктологічна компетентність як умова 

психологічної безпеки особистості в організації / Кононець М.О. // Актуальні 

проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези 

ІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології (28-30 

травня 2015 року, м. Камянець-Подільський) / за наук. ред. С.Д. Максименка, 

Л.М. Карамушки. – К. – Камянець-Подільський : Камянець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – С. 67-68. 

9.  Мейтарчан С.Ю. Гендерні та професійні аспекти уподобань та 

схильності до типів мотивування.Актуальні проблеми розвитку 

організаційної та економічної психології в Україні: Тези ІІ Всеукраїнського 

Конгресу з організаційної та економічної психології (28-30 травня 2015 року, 

м. Кам’янець-Подільський) / за наук. ред. С.Д.  Максименка, 

Л.М.  Карамушки. – К.- Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський 

Національний університет імені Івана Огієнка,2015. – С. 77-78.  
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Додаток 2. 

Участь у наукових конференціях та семінарах  
 

Доповіді на міжнародних конференціях за кордоном 

1. Бреусенко-Кузнецов А.А. Metaphysical theories of personality and the 

problem of demarcation of scientific theoretical knowledge //Max Veber VІІ 

International Scientific Conference (Cracow, 2015).  

2. Винославська О.В. Влияние организационной культуры технического 

университета на становление морального сознания молодых преподавателей./ 

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

«Проблемы и перспективы развития современной науки и образования» 

(25.06.2015, Пенза, Россия). 

3. Винославська О.В., Кононець М.О. Entrepreneurs’ professional morality is 

showing: gender differenses in signals/ Olena Vynoslavska, Maria Kononets // The 

14
th
 Euroрean Congress of Psychology. (July 7-10 2015, Milano, Italy) 

4. 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) 

5. 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) 

6. Волянюк Н.Ю. Интуитивная модель профессиональной идентичности 

будущего специалиста технического профиля : теория и практика. / Волянюк 

Н.Ю., Кузьміна І.П.// V Международная научно-практическая конференция 

"Психологическое сопровождение образования: теория и практика". 

(24.12.2014; Йошкар-Ола, Росія). 

7. Волянюк Н.Ю., Ложкин Г.В. Способы развития рефлексии субъекта 

педагогической деятельности. / Волянюк Н.Ю., Ложкін Г.В //  V 

Международная научно-практическая конференция 24-26 декабря 

Психологическое сопровождение образования : теория и практика. 

(24.12.2014; Йошкар-Ола, Росія). 

8.  Гуцол С. Ю. Сюжет как средство осмысления и моделирования 

жизненного опыта. IV Международный форум русского языка и литературы 

«Слово – это дело великое» (26−27 февраля 2015, Севастополь). 
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9. Гуцол С. Ю. Феномен мифопорождения в контексте психологической 

герменевтики. ХI Міжнародна науково-практична конференція (заочна) 

«Moderní vymoženosti vĕdy» (27.01.−05.02. 2015 р., Чехія, Прага). 

10.  Гуцол С. Ю. Проблематизация мифологического сознания в практике 

преподавания психологии в вузе : разработка фрагмента лекционного 

занятия. V Международная научно-практическая конференция 

«Психологическое сопровождение образования : теория и практика» (24−26 

грудня 2014, Росія, Йошкар-Ола). (не увійшла до звіту за 2014 р.) 

11.  Гуцол С. Ю. Самопроектирование личности как задача на «воплощение 

потенциального». V Всероссийская научно-практическая конференция на 

основе интернет-форума «Психологическое знание в контексте 

современности :теория и практика» (26−28 лютого 2015, Росія, Йошкар-Ола). 

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

культуре. IX Международная научно-практическая конференция «Кирилло-

Мефодиевские чтения» (16−18 сентября 2014, Севастополь). 

13. Мейтарчан С.Ю. Становление коммуникативной компетентности в 

ходе профессиональной социализации будущих менеджеров. Доповідь на V 

Международной научно-практической конференции «Психологическое 

сопровождение образования: теория и практика» (24-26 дек. 2014 года, г. 

Йошкар-Ола). http://mosi.ru/ru/conf/articles/stanovlenie-kommunikativnoy-

kompetentnosti-v-hode-professionalnoy-socializacii-0 

 Доповіді на міжнародних конференціях в Україні 

1. Винославська О.В. Набуття компетентності у подоланні конфліктів як 

передумова здорового способу життя. /  Винославська О.В. // VІІ Міжнародна 

науково-практична конференція «Управління в освіті». (16-18.04.2015, 

м. Львів, Україна). 

2. Винославська О.В. Етичні проблеми використання інформаційно-

комунікаційних технологій та їхній вплив на здоров'я користувачів. /  

Винославська О.В. // ХV Міжнародна науково-практична конференція 

«Шляхи духовного розвитку людини та суспільства». (23-24.05.2015, м. Київ, 

Україна). 

3. Винославська О.В. Уявлення студентської молоді про зміст поняття 

«українська душа». / Винославська О.В., Римський Р.// ХV Міжнародна 

науково-практична конференція «Шляхи духовного розвитку людини та 

суспільства». (23-24.05.2015, м. Київ, Україна). 

 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmosi.ru%252Fru%252Fconf%252Farticles%252Fstanovlenie-kommunikativnoy-kompetentnosti-v-hode-professionalnoy-socializacii-0%26ts%3D1446576940%26uid%3D7802857021446019852&sign=769326550f4c32491ac927a058beb772&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmosi.ru%252Fru%252Fconf%252Farticles%252Fstanovlenie-kommunikativnoy-kompetentnosti-v-hode-professionalnoy-socializacii-0%26ts%3D1446576940%26uid%3D7802857021446019852&sign=769326550f4c32491ac927a058beb772&keyno=1
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4. Волянюк Н.Ю. Копінг-стратегії поведінки в умовах економічних 

перетворень. Х Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація 

особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми» 

(20.03.2015, м. Київ).  

5. Гуцол С. Ю. Мифологический ресурс самопроектирования личности. 

ХXIV Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» імені Сергія 

Бураго (23−24 червня 2015, Київ). 

6. Кононець М.О.  Компетентність у подоланні конфліктів як умова 

психологічної безпеки особистості. ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми вищої професіної освіти України» 

(19.03.2015, Київ). 

7. Кононець М.О. Набуття компетентності у подоланні конфліктів як 

передумова здорового способу життя. VІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Управління в освіті». (16-18.04.2015, м. Львів). 

8. Кононець М.О.  Ґендерні особливості виявлення підприємцями 

професійної моральності. ХV Міжнародна науково-практична конференція 

«Шляхи духовного розвитку людини та суспільства». (23-24.05.2015, 

м. Київ). 

9. Ложкин Г.В. Усвідомлення добра і зла в духовному розвитку 

особистості професіонала. IX Міжнародна науково-практична конференція 

"Духовність у становленні та розвитку особистості"; (14.05.2015, м.Чернівці). 

10. Ложкин Г.В. Економічні регулятори зберігаючої поведінки. Х 

Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в 

умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми» (20.03.2015, 

Київ). 

11. Ложкин Г.В. Внутрішні передумови психологічної безпеки 

майбутнього психолога. VII Міжнародна науково-практична конференція 

"Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення 

кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти; (22.05.2015, Київ).  

12. Мейтарчан С.Ю. Психологічні аспекти підготовки майбутніх 

менеджерів. Доповідь на Міжнародній науково-практичній конференції 

«Управління в освіті» (16-18 квітня 2015р., м. Львів). 

13. Мейтарчан С.Ю. Соціальна відповідальність менеджера. Доповідь 

на ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Твочість у 

філософських вимірах» (14-15 травня 2015 р., м. Київ). 
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14. Мейтарчан С.Ю. Психологічна безпека в інформаційному просторі. 

Доповідь на ХV Міжнародній науково-практичній конференції «Шляхи 

духовного розвитку людини і суспільства» (23-24 травня 2015 р., м. Київ). 

Доповіді на всеукраїнських конференціях: 

1. Апішева А.Ш., Мейтарчан В.В, Ястребцова Н.І., Методика 

дослідження уявлень сучасних підлітків та юнаків про поняття "дружба"// 

Доповідь на ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Науково-

методичне забезпечення психолого-педагогічного моніторингу особистісного 

розвитку інтелектуально обдарованих старшокласників". - Київ: Інститут 

обдарованої дитини, 17 березня 2015 р. 

2. Апішева А.Ш. Психологічна безпека викладачів вищого навчального 

закладу: дизайн емпіричного дослідження //Доповідь на ІІ Всеукраїнському 

конгресі з організаційної та економічної психології. - Кам’янець-

Подільський, 28–30 травня 2015 р. 

3. Апішева А.Ш. XVIII Всеукраїнська науково-практична конференція 

студентів та аспірантів Дні Науки ФСП «гуманізм та антигуманізм у 

подоланні конфліктів сучасності. Круглий стіл «Психологія та педагогіка – 

Гуманізм та безпека: дилема сучасності». Тема доповіді: «Проблема 

діагностики посттравматичного стресового розладу (ПТСР)» - Київ, 22-23 

квітня 2015 р. 

 

4. Блохина И.А. XVIII Всеукраїнська науково-практична конференція 

студентів та аспірантів Дні Науки ФСП «гуманізм та антигуманізм у 

подоланні конфліктів сучасності. Круглий стіл «Психологія та педагогіка – 

Гуманізм та безпека: дилема сучасності». Тема доповіді: «Детермінанти 

стресостійкості особистості в пост травматичний період» - Київ, 22-23 квітня 

2015 р. 

 

5. Бреусенко–Кузнєцов О.А. XVIII Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів та аспірантів Дні Науки ФСП «гуманізм та 

антигуманізм у подоланні конфліктів сучасності. Круглий стіл «Психологія 

та педагогіка – Гуманізм та безпека: дилема сучасності». Тема доповіді: 

«Культурологічний аспект психології безпеки. Оберіг як спосіб безпечної 

поведінки в міфологічній культурі» - Київ, 22-23 квітня 2015 р. 

 

6. Винославська О.В. XVIII Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів та аспірантів Дні Науки ФСП «гуманізм та 

антигуманізм у подоланні конфліктів сучасності. Круглий стіл «Психологія 

та педагогіка – Гуманізм та безпека: дилема сучасності». Тема доповіді: 

Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на психіку і здоров'я 

людини - Київ, 22-23 квітня 2015 р. 
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7. Винославська О.В.  Тип організаційної культури як чинник впливу на 

становлення моральної свідомості майбутніх викладачів. ІІ Всеукраїнський 

конгрес з організаційної та економічної психології «Актуальні проблеми 

розвитку організаційної та економічної психології в Україні» - м. Камянець-

Подільський, 28-30.05.2015 р. 

8. Волянюк Н.Ю.III Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Людина і суспільство: Економічний та соціокультурний розвиток» 26 

березня, 2015 р. (м. Рівне). Тема доповіді: Мотиватори науково-педагогічної 

діяльності: престиж і визнання. 

9. Волянюк Н.Ю. Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-

практична конференція «Соціально-психологічні технології розвитку 

особистості) 21-22 квітня 2015 р. Херсон. Тема доповіді: Чинники 

інтеракційної залежності особистості. 

10. Волянюк Н.Ю.XVIII Всеукраїнська науково-практична конференція 

студентів та аспірантів Дні Науки ФСП «гуманізм та антигуманізм у 

подоланні конфліктів сучасності. Круглий стіл «Психологія та педагогіка – 

Гуманізм та безпека: дилема сучасності». Тема доповіді: Психологічна 

безпека особистості як наукова проблема - Київ, 22-23 квітня 2015 р. 

 

11. Гуцол С.Ю. XVIII Всеукраїнська науково-практична конференція 

студентів та аспірантів Дні Науки ФСП «гуманізм та антигуманізм у 

подоланні конфліктів сучасності. Круглий стіл «Психологія та педагогіка – 

Гуманізм та безпека: дилема сучасності». Тема доповіді: «Безопасность как 

базовая категория мифологического сознания» - Київ, 22-23 квітня 2015 р. 

12. Гущина Т.Ю. Психологічні механізми впливу пропаганди. / Т.Ю. 

Гущина // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми 

відповідальності: матеріали науково-практичної конференції - Київ, 21 

травня 2015 р. 

13. Кононець М.О. XVIII Всеукраїнська науково-практична конференція 

студентів та аспірантів Дні Науки ФСП «гуманізм та антигуманізм у 

подоланні конфліктів сучасності. Круглий стіл «Психологія та педагогіка – 

Гуманізм та безпека: дилема сучасності». Тема доповіді: «Еволюція 

мислення і досліджень з питань безпеки особистості» - Київ, 22-23 квітня 

2015 р. 

14. Кононець М.О. Конфліктологічна компетентність як умова 

психологічної безпеки особистості в організації. ІІ Всеукраїнський конгрес з 

організаційної та економічної психології «Актуальні проблеми розвитку 

організаційної та економічної психології в Україні». (28-30.05.2015, 

м. Камянець-Подільський). 
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15. Ложкин Г.В. Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-

практична конференція «Соціально-психологічні технології розвитку 

особистості»; Назва доповіді - Технології розвитку особистості майбутнього 

професіоналу; Автори - Ложкін Г.В.; Місце проведення - Херсон; Дата 

проведення: 21.04.2015. 

16. Ложкин Г.В. Всеукраїнська науково-практична конференція 

"Становлення і розвиток особистості"; Назва доповіді - Психологічні бар’єри 

розвитку особистості; Автори - Ложкін Г.В.; Місце проведення - Полтава; 

Дата проведення: 14.05.2015 

17. Ложкин Г.В.III Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Людина і суспільство: Економічний та соціокультурний розвиток»; Назва 

доповіді - Норми та антинорми у науковій діяльності; Автори - Ложкін Г.В.; 

Місце проведення - Рівне; Дата проведення: 26.03.2015 

18. Ложкин Г.В. Науково-практична конференція "Актуальні проблеми 

психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації 

учасників антитерористичної операції; Назва доповіді - "Адаптаційні ресурси 

особистості при порушенні її фізичного і психічного здоров’я"; Автори - 

Ложкін Г.В.; Місце проведення - Київ; Дата проведення: 03.06.2015. 

19. Ложкин Г.В. Всеукраїнська науково-практична конференція 

"Становлення і розвиток особистості в умовах освітнього простору: теорія і 

практика; Назва доповіді - Концептуальні уявлення про психологічний 

потенціал здоров’я суб’єктів педагогічної діяльності; Автори - Ложкін Г.В.; 

Місце проведення - Полтава; Дата проведення: 15.05.2015 

20. Мейтарчан С.Ю. Гендерні та професійні аспекти уподобань та 

схильності до типів мотивування. Доповідь на ІІ Всеукраїнському Конгресі з 

організаційної та економічної психології (28-30 травня 2015 року, м. 

Кам’янець-Подільський). 

 

21. Мелащенко О.М. XVIII Всеукраїнська науково-практична конференція 

студентів та аспірантів Дні Науки ФСП «гуманізм та антигуманізм у 

подоланні конфліктів сучасності. Круглий стіл «Психологія та педагогіка – 

Гуманізм та безпека: дилема сучасності». Тема доповіді: «Гносеологічний 

вимір «культури безпеки» студентів технічних вишів» - Київ, 22-23 квітня 

2015 р. 

 

22. Москаленко О.В. XVIII Всеукраїнська науково-практична конференція 

студентів та аспірантів Дні Науки ФСП «гуманізм та антигуманізм у 

подоланні конфліктів сучасності. Круглий стіл «Психологія та педагогіка – 

Гуманізм та безпека: дилема сучасності». Тема доповіді: «Інформаційно-

психологічна безпека особистості» - Київ, 22-23 квітня 2015 р. 
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23. Стовбун О.А. XVIII Всеукраїнська науково-практична конференція 

студентів та аспірантів Дні Науки ФСП «гуманізм та антигуманізм у 

подоланні конфліктів сучасності. Круглий стіл «Психологія та педагогіка – 

Гуманізм та безпека: дилема сучасності». Тема доповіді: «Відповідальність 

особистості як умова психологічної безпеки» - Київ, 22-23 квітня 2015 р. 

 

24. Чукавіна Т.Е. XVIII Всеукраїнська науково-практична конференція 

студентів та аспірантів Дні Науки ФСП «гуманізм та антигуманізм у 

подоланні конфліктів сучасності. Круглий стіл «Психологія та педагогіка – 

Гуманізм та безпека: дилема сучасності». Тема доповіді: «Психологические 

причины возникновения опасных ситуаций» - Київ, 22-23 квітня 2015 р. 

Керівництво науковою роботою студентів (публікації): 

1. Винославська О.В. Керівництво науковою роботою. УКРАЇНСЬКА 

ДУША В УЯВЛЕННЯХ СТУДЕНТІВ НТУУ «КПІ» / Римський Р.О. 

(Студент 2-го курсу НТУУ «КПІ») // «Гуманізм та антигуманізм у подоланні 

конфліктів сучасності: XVІІI Всеукраїнська науково-практична конференція 

студентів та аспірантів Дні науки ФСП»(23-24 квітня 2015р., м. Київ, НТУУ 

«КПІ»). 

2. Винославська О.В. Керівництво науковою роботою. ПІДГОТОВКА 

МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ /Цимбал І.В. - Аспірантка 4-го 

року навчання НТУУ «КПІ»// Соціологія – соціальна робота – регулювання 

соціальних проблем: V Всеукраїнська конференція молодих науковців. (24-25 

квітня 2015 р., м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка»). 

3. Волянюк Н.Ю. Керівництво науковою роботою: Скляров Є.С. 

Толерантність як фактор урегулювання конфліктних ситуацій /Є.С. Скляров 

// Гуманізм та антигуманізм у подоланні конфліктів сучасності: Матеріали 

XVIII всеукраїнської науково-практичної конференції «Дні науки» (22 -23 

квітня 2015 р.). – [Укладачі: Мельниченко А.А., Виселко І.В., Пряміцин В.Ю. 

та ін.]. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 67. 

4. Волянюк Н.Ю. Керівництво науковою роботою: Кацан Т.О. Внутрішні 

та зовнішні фактори деформації системи норм безпеки особистості / 

Т.О.Кацан // Гуманізм та антигуманізм у подоланні конфліктів сучасності: 

Матеріали XVIII всеукраїнської науково-практичної конференції «Дні науки» 

(22 -23 квітня 2015 р.). – [Укладачі: Мельниченко А.А., Виселко І.В., 

Пряміцин В.Ю. та ін.]. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 64. 
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Тренінги, майстер-класи, виступи на конференціях локального рівню 

1. Бреусенко–Кузнєцов О.А. Max Veber VІІ International Scientific 

Conference (Cracow, 13-14 dec. 2014. – мастер-класс «Херр Маннелиг: уроки 

средневековой баллады». 

2. Бреусенко–Кузнєцов О.А. Max Veber VІІ International Scientific 

Conference (Cracow, 13-14 dec. 2014. – мастер-класс «Истолкование 

волшебной сказки». 

3. Бреусенко–Кузнєцов О.А. V-й Міжнародний Фестиваль «Світ 

Психології» V International Festival “Psychology World” 18-23 травня 2015. – 

мастер-класс «Техника «Путешествие» (психосинтетическая традиция). 

4. Бреусенко–Кузнєцов О.А. V-й Міжнародний Фестиваль «Світ 

Психології» V International Festival “Psychology World” 18-23 травня 2015. – 

мастер-класс «Совместное сочинение сказки». 

5. Бреусенко–Кузнєцов О.А. «Міжнародні Челпанівські психолого-

педагогічні читання» (Київ, 18-19 травня 2015). – екскурсія по челпанівських 

місцях Києва. 

6. Бреусенко–Кузнєцов О.А. Международная Высшая Школа Психологии 

(Киев, март-апрель 2015) –демонстрационно-обучающий курс по Психологии 

Сказки 

7. 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». 

8. Ложкин Г.В. I Всеукраїнський фестиваль практичної психології та арт-

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

доповіді: «Техники саморазвития профессионально и социально значимых 

качеств психолога». 

9. Мейтарчан С.Ю. Навчально-практичний семінар «Робота з ПТРС у 

рамках когнітивно-поведінкової терапії». Інститут соціальної та політичної 

психології. (26 лютого 2015 р. м. Київ). 

10. Мейтарчан С.Ю. Навчально-практичний семінар «Діти і війна. Техніки 

зцілення». Інститут соціальної та політичної психології. (6 березня 2015 р. м. 

Київ). 
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Виставки 

2. Винославська О.В. Представлений проект: Підготовка психологів до 

збереження психічного здоров’я працівників організацій як 

користувачів ІКТ. І Всеукраїнська виставка-презентація «Післядипломна 

педагогічна освіта в контексті сучасних цивілізаційних змін». (22.05.2015, 

Київ). 

3. Волянюк Н.Ю. Потреба в психологічній безпеці особистості як 

фактор мобілізації адаптаційного ресурсу практикуючого психолога.        
I Всеукраїнська виставка-презентація "Післядипломна педагогічна освіта в 

контексті сучасних цивілізаційних змін". (22.05.2015, Київ). 

4. Кононець М.О. Представлений проект: Компетентність працівників 

організацій у подоланні конфліктів яв умова психологічної безпеки 

особистості. І Всеукраїнська виставка-презентація «Післядипломна 

педагогічна освіта в контексті сучасних цивілізаційних змін». (22.05.2015, 

Київ).  

 

 

 

 

 

 

 


