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ЗВІТ  

про наукову роботу  

кафедри психології і педагогіки  

факультету соціології і права  

Національного технічного  

університету України  

«Київський політехнічний інститут  

імені Ігоря Сікорського»  

у 2016 -2017 навчальному році 

 

Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу.  

I. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з 

навчальним процесом.  

I.1.Підготовка кандидатів та докторів наук – . 

I.2.Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом  

загальна кількість, окремо:  

нових курсів: 4. 

1.Психологія соціальних явищ 

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

Волянюк Н.Ю., к. психол. н., доцент Кононець М.О. 

2.Теоретичні і методологічні проблеми психології 

впроваджує: д. психол. н. , доцент Гуцол С.Ю. 

3. Методологія наукових досліджень  

впроваджує: д. психол. н. , доцент Гуцол С.Ю. 

4. Педагогічна майстерність 

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

Волянюк Н.Ю., к. психол. н. Москаленко О.В. 

 

I.3. Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів - . 

 

I.4. Науково-дослідна робота молодих учених -. 

 

II. Найважливіші результати прикладних досліджень, 

конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за 

пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, обов’язково 



2 
 

зазначити підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація, 

випробування, та які можуть бути зацікавлені у їх використанні  
У даному напрямку факультетом у 2016-2017 навчальному році 

виконувалось ініціативна НДР 0115U007213 “ Теорія і практика психолого-

педагогічного забезпечення розвитку людино-центричних компетенцій 

майбутніх фахівців в умовах технічного університету ” (факультет 

соціології і права, кафедра психології і педагогіки, керівник Кононець М.О.)  

Проаналізовано проблеми зрілості особистості. Досліджено психологічні 

механізми зрілої особистості. Виявлено критерії соціально-психологічної та 

економічної зрілості особистості. Розроблено тренінг особистісного 

зростання. 

 

Результати роботи впроваджено в навчальний процес: створені нові курси 

«Педагогічна майстерність», «Психологія соціальних явищ», «Теоретичні і 

методологічні проблеми психології» та «Методологія наукових досліджень»,  

Видано 1 підручник, 1 посібник, 25 електронних сертифікованих видань, 

опублікована 21 стаття (з них 10 – у виданнях, що входять до 

наукометричних баз даних, 9 – у фахових виданнях України, 2 – у 

закордонних виданнях ).  

Результати роботи можуть бути використані викладачами вищих 

навчальних закладів, та інститутів післядипломної освіти в процесі 
викладання навчальних курсів з спеціальності «Психологія». 

III. Інноваційна діяльність 

III.1- III.4. (відсутні). 

 

IV. Міжнародне наукове співробітництво. 

Партнерами кафедри з міжнародної наукової співпраці є: 

1. Wroclaw University of Science and Technology, Department of 

Humanities and Social Sciences, (Польща, м. Вроцлав). Договір про 

партнерство, співробітництво та науковий обмін між НТУУ «КПІ» та WUT. 

Практичні результати та публікації : 

1.1. Проведено спільний науковий семінар «Quality of Higher Education. 

A Comparative Study Between Poland and Ukraine» (21
st
 of November 2016, 

Wroclaw, Poland) за участю науковців та PhD студентів факультету 

гуманітарних і соціальних наук Вроцлавського університету науки і 

технологій та проф. Винославської О.В. від НТУУ «КПІ імені Ігоря 

Сікорського».  

1.2. В межах цього семінару проф. Винославська О.В. провела workshop 

для PhD студентів «The role and place of academic lectures in the contemporary 

Technical University». 
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1.3. Викладачі факультету гуманітарних і соціальних наук Вроцлавської 

політехніки Єжи Махнач, Томаш Стемпен, Алісія Калус і Емілія Мазурек є 

членами редколегії наукового видання «Вісник НТУУ КПІ. Філософія. 

Психологія. Педагогіка». (Включений до Index Copernicus)  

1.4. Проф. Винославська О.В. та PhD Емілія Мазурек здійснюють спільне 

крос-культурне дослідження вмотивованості PhD студентів щодо вибору в 

майбутньому професійно-педагогічної діяльності. 

1.5. Під час Форуму ректорів вищих навчальних закладів України та 

республіки Польща (6-7 квітня 2017, Київ, Україна) проф. Винославська О.В. 

провела переговори з Ректором Вроцлавського університету науки і 

технологій проф. Тадеушем Венцковським щодо можливих напрямів 

подальшої співпраці. 

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

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

НТУУ «КПІ» та KUT. 

 

 

Практичні результати та публікації: 

2.1. Викладачі факультету гуманітарних наук Каунасської політехніки 

Кетуракіс Саулюс, Аугастинієне Алдона і Чучулкієне Алдона є членами 

редколегії наукового видання «Вісник НТУУ КПІ. Філософія. Психологія. 

Педагогіка». (Включений до Index Copernicus) 

3. Європейська мережа етики бізнесу (EBEN). 

Практичні результати та публікації: 

3.1. Проведено переговори з президентом EBEN Geert Demuijnck, 

professor of Ethic Business School (France) щодо можливості підготовки 

спільного проекту для участі у програмі «Горизонт 2000». 

      4.1. Доцент Мелащенко О.М. підвищила кваліфікацію за Міжнародною 

професійною  програмою розвитку, Західно-Европейский інститут 

психології, м. Слупськ, Польща, диплом ЕЕ13-16 (лютий 2016). Наказ  

№1393-п від 06.06.2016р .(НТУУ КПІ) . 

V. 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 вищої освіти (відділ теорії і 

методології природничої та інженерної освіти); Інститутом психології ім. 

Г.С.Костюка (лабораторії: теорії та методології психології, організаційної 

психології, нових інформаційних технологій навчання, когнітивної 

психології). 
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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 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). 

У 2016-2017 навчальному році професор Ложкін Г.В., доцент Блохіна І.О., 

старший викладач Апишева А.Ш., викладач Чукавіна Т.Е. пройшли 

стажування без відриву від основного місця роботи в Інституті психології 

імені Г.С. Костюка. Доцент Пузирьов Є.В. з 01.11.2016 по 20.12.2016р. 

пройшов стажування в Київському національному   університеті імені Тараса 

Шевченка. Кононець М. О. отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації 

серія ПК N 02070921/001836-17 в Навчально-методичному комплексі 

«Інститут післядипломної освіти» за програмою «Англійська мова 

просунутого рівня В2» 

VI. Наукові школи підрозділу. 

VII. Публікації  

Викладачі кафедри психології і педагогіки активно займаються науковою 

роботою. За результатами проведених наукових досліджень співробітниками 

кафедри у 2016-2017 навчальному році Опубліковано: 

1 підручник, 1 посібник, 25 електронних сертифікованих видань. 

Статті:  

21 стаття, з них:  

фахових – 9 статей (5,2 д.а.); 

Статті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних SCOPUS і 

Web of Science, для соціо-гуманітарних – Copernicus  –  10 статей (3,1 д.а.); 

Статті у закордонних виданнях – 2 статті (0,6 д.а.).  

Співробітники кафедри  д. психол. н., професор Волянюк Н.Ю., д. психол. н., 

професор Ложкін Г.В., к. психол. н., професор Винославська О.В є членами 

редколегії 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.  

VIII. Наукові конференції, семінари, виставки. 
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VIII.1. 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 42 доповіді на 19 конференціях, з них:  

6 доповідей на 2 міжнародних конференціях за кордоном; 

17 доповідей на 11 міжнародних конференціях в Україні; 

19 доповідей на 6 всеукраїнських конференціях. 

У 2016-2017 навчальному році кафедрою психології і педагогіки було 

проведено науковий семінар на тему «Психологія зрілості». 10 викладачів 

зробили доповіді.  

IX. Наукові досягнення науково-педагогічних і наукових працівників.   

У викладачів кафедри протягом звітного періоду наступні наукові 

досягнення:  

Доцент Бреусенко-Кузнецов О.А. 30.05.2017р - захистив докторську 

дисертацію (НАПН України Інститут психології ім. Г.С.Костюка). 

 

X. Організаційне забезпечення наукової діяльності – . 

XI. Наукове обладнання – . 

XII. Проект плану розвитку підрозділу на 2017 рік:  

 Проведення наукового семінару на тему: «Психологічна ціна нових 

технологій» (квітень 2018 р.).  

 Здійснювати підготовку і публікацію наукових статей та тез. 

 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 – 

«21» червня 2017 р., пр. № 13. 

 

Завідувач кафедри  

Психології і педагогіки    _________________Н.Ю. Волянюк 

факультету соціології і права                  
«21» червня 2017 р. 
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Підручники, навчальні посібники  

1. Головенкін В.П. Інженерна педагогіка [Електронний ресурс] : Підручник / 

В. П. Головенкін. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. Доступ: 

http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/course/ (33 д.а.) 

2. Ложкін  Г.В. Видатні психологи / Г.В.Ложкін, І.Л. Моначин, І.М. Періг. – 

Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – 360 с. (18 д.а.) 

 

Електронні сертифіковані видання: 

1. Соціальна психологія [Електронний ресурс]: комплекс навчально-

методичного забезпечення для бакалаврів напрямів підготовки 6.040303 

системний аналіз, 6.040302 інформатика, 6.050101 комп’ютерні науки / КПІ 

ім. Ігоря Сікорського: уклад. Кононець М.О. – К.:  КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

2016. – 44 с. Доступ: http://psy.kpi.ua/studentam/metodichki/ 

2. Соціальна психологія [Електронний ресурс]: комплекс навчально-

методичного забезпечення підготовки  бакалаврів  всіх спеціальностей / КПІ 

ім. Ігоря Сікорського: уклад. Кононець М.О. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

2016. – 37 с. Доступ: http://psy.kpi.ua/studentam/metodichki/ 

3. Юридична психологія [Електронний ресурс]: комплекс навчально-

методичного забезпечення для підготовки бакалаврів за спеціальністю 

6.030401 «Правознавство» / КПІ ім. Ігоря Сікорського: уклад. С. Ю. Гуцол. – 

http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/course/
http://psy.kpi.ua/studentam/metodichki/
http://psy.kpi.ua/studentam/metodichki/
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К. : КПІ імені Ігоря Сікорського, 2016. – 45с. Доступ: 

http://psy.kpi.ua/studentam/metodichki/ 

4. Педагогічна акмеологія [Електронний ресурс]: комплекс навчально-

методичного забезпечення аспірантів всіх спеціальностей, очної 

(денної/вечірньої)  форми навчання / КПІ ім. Ігоря Сікорського:  уклад.: 

Ложкін Г.В., Волянюк Н.Ю.  – К. : КПІ імені Ігоря Сікорського, 2016. –  47 с. 

Доступ: http://psy.kpi.ua/aspirantura/metodichki/ 

5. Педагогічна майстерність [Електронний ресурс]: комплекс навчально-

методичного забезпечення магістрів  всіх спеціальностей денної форми 

навчання / КПІ ім. Ігоря Сікорського: уклад.: Волянюк Н.Ю., Москаленко 

О.В.  – К. : КПІ імені Ігоря Сікорського, 2016. –  68 с. Доступ: 

http://psy.kpi.ua/studentam/metodichki/ 

6. Інженера психологія [Електронний ресурс]: комплекс навчально-

методичного забезпечення для бакалаврів спеціальності 6.051001 метрологія 

та інформаційно-вимірювальні технології освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр» / КПІ ім. Ігоря Сікорського: уклад.:  Волянюк Н.Ю., Блохіна І.О. – 

К.: КПІ імені Ігоря Сікорського,  2016. – 29с. Доступ: 

http://psy.kpi.ua/studentam/metodichki/ 

 

 

7. Методика викладання у вищій школі [Електронний ресурс]: комплекс 

навчально-методичного забезпечення магістрів усіх спеціальностей / КПІ ім. 

Ігоря Сікорського: уклад.:  О.В.Винославська,  – К.: КПІ імені Ігоря 

Сікорського, 2016. – 60 с. Доступ: http://psy.kpi.ua/studentam/metodichki/ 

8. Психологія та методика викладання фахових навчальних дисциплін у 

вищій школі [Електронний ресурс]: комплекс навчально-методичного 

забезпечення магістрів усіх спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського: 

уклад.:  О.В.Винославська,  – К.: КПІ імені Ігоря Сікорського, 2016. – 72 с. 

Доступ: http://psy.kpi.ua/studentam/metodichki/ 

9. Психологія безпеки: комплекс навчально-методичного забезпечення 

для підготовки бакалаврів напрямів 6.040301 «Прикладна математика», 

6.040204 «Прикладна фізика»; 6.170101 «Безпека інформаційних і 

комунікаційних систем», 6.170102 «Системи технічного захисту інформації, 

за денною формою навчання / КПІ ім. Ігоря Сікорського: уклад.: А. Ш. 

Апішева – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 32 с. Доступ: 

http://psy.kpi.ua/studentam/metodichki/ 

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

дисципліни для магістрів / КПІ ім. Ігоря Сікорського: уклад.: Є. В. Пузирьов, 

– К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 39с. Доступ: 

http://psy.kpi.ua/studentam/metodichki/ 

http://psy.kpi.ua/studentam/metodichki/
http://psy.kpi.ua/studentam/metodichki/
http://psy.kpi.ua/studentam/metodichki/
http://psy.kpi.ua/studentam/metodichki/
http://psy.kpi.ua/studentam/metodichki/
http://psy.kpi.ua/studentam/metodichki/
http://psy.kpi.ua/studentam/metodichki/
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11. Психологічна безпека особистості [Електронний ресурс]: комплекс 

навчально-методичного забезпечення для підготовки аспірантів за 

спеціальністю 053 «Психологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського: уклад.: Ложкін 

Г.В., Чукавіна Т.Е. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 47 с. Доступ: 

http://psy.kpi.ua/aspirantura/metodichki/ 

12. Психологія управлінської взаємодії [Електронний ресурс]:  комплекс 

навчально-методичного забезпечення для аспірантів напряму (спеціальності) 

053 Психологія / КПІ ім. Ігоря Сікорського: уклад.: Г.В.Ложкін, 

О.В.Винославська,  – К. : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2016. – 32 с. 

Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18992 

13. Методологія наукових досліджень [Електронний ресурс]:   комплекс 

навчально-методичного забезпечення для підготовки аспірантів за 

спеціальністю 053 «Психологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського: уклад.: 

С. Ю. Гуцол. – К. : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2016. – 26 с. 

Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18987 

14. Теоретичні і методологічні проблеми психології [Електронний ресурс]:    

комплекс навчально-методичного забезпечення для підготовки аспірантів за 

спеціальністю 053 «Психологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського: уклад.: 

С. Ю. Гуцол. – К. : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2016. – 38 с. 

Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18988 

 

15. Педагогічна майстерність [Електронний ресурс]: комплекс навчально-

методичного забезпечення для підготовки аспірантів всіх спеціальностей 

денної форми навчання / КПІ ім. Ігоря Сікорського: уклад.: Ложкін Г.В., 

Волянюк Н.Ю., Москаленко О.В. – К. : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 

2016. –  49 с.  Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18989 

16. Психологія лідерства та професійної успішності [Електронний ресурс]: 

комплекс навчально-методичного забезпечення аспірантів спеціальності 053 

Психологія / КПІ ім. Ігоря Сікорського: уклад.: Кононець М.О. – К. : НТУУ 

«КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2016. – 34 с. Доступ: 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18990 

17. Психологія соціальних явищ [Електронний ресурс]: комплекс навчально-

методичного забезпечення аспірантів спеціальності 053 Психологія / КПІ ім. 

Ігоря Сікорського: уклад.: Ложкін Г.В., Волянюк Н.Ю., Кононець М.О. – К. : 

НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2016. – 28 с. Доступ: 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18993 

18. Social Psychology : Educational-Methodical Guidance for Graduate Students, 

Specialty 053 – Psychology / Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute: 

Comp.: O.V. Vynoslavska.  – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 

2016. – 38 p. Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19027 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18992
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18987
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18988
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18989
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18990
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18993
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19027
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19. Психологія життєвого середовища [Електронний ресурс]: комплекс 

навчально-методичного забезпечення для підготовки аспірантів за 

спеціальністю 053 «Психологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського: уклад.: Ложкін 

Г.В., Блохіна І.О. – К. : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2016. – 28 с. 

Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19021 

20. Психологія професійної діяльності [Електронний ресурс]:  комплекс 

навчально-методичного забезпечення для підготовки аспірантів за 

спеціальністю 053 «Психологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського: уклад.:  

Волянюк Н.Ю. – К. НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»,  2016. – 32 с. 

Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19026 

21. Психологічний стрес: розвиток і подолання [Електронний ресурс]:   

комплекс навчально-методичного забезпечення для підготовки аспірантів за 

спеціальністю 053 «Психологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського: уклад.:  Ложкін 

Г.В., Блохіна І.О. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 32 с. Доступ: 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19023 

22. Соціальна психологія наукової діяльності [Електронний ресурс]:    

комплекс навчально-методичного забезпечення для підготовки аспірантів за 

спеціальністю 053 «Психологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського: уклад.:  Ложкін 

Г.В. – К. : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2016. – 34 с. Доступ: 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19025 

 

23. Психологічна безпека особистості [Електронний ресурс]: комплекс 

навчально-методичного забезпечення для підготовки аспірантів за 

спеціальністю 053 «Психологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського: уклад.:  Ложкін 

Г.В., Чукавіна Т.Е. – К. : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2016. – 47 с. 

Доступ: http://psy.kpi.ua/aspirantura/metodichki/ 

24. Психологія наукової та технічної творчості [Електронний ресурс]:  

комплекс навчально-методичного забезпечення для підготовки аспірантів за 

спеціальністю 053 - Психологія / КПІ ім. Ігоря Сікорського: уклад.:  

Бреусенко-Кузнєцов О.А. – К. : НТУУ «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського», 2016. – 22 с. Доступ: 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19028 

25. Смислова регуляція діяльності [Електронний ресурс]: комплекс 

навчально-методичного забезпечення для підготовки аспірантів за 

спеціальністю 053 - Психологія / КПІ ім. Ігоря Сікорського: уклад.:  

Бреусенко-Кузнєцов О.А. – К. : НТУУ «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського», 2016. – 30 с. Доступ: 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19030 

 

Статті у фахових виданнях України: 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19021
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19026
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19023
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19025
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19028
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19030
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1. Бреусенко-Кузнецов А.А. Патология личности в теоретических 

построениях представителей отечественной метафизической традиции в 

психологии / А. А. Бреусенко-Кузнецов // Психологія особистості. – 2016. – 

№ 1 (7). – С.208-215. (0,5 д.а.) 

2. Бреусенко-Кузнецов А.А. Метафизическая традиция в психологии 

личности: инобытие в условиях победы сциентистского проекта // Теоретичні 

дослідження у психології : Збірник статей. За редакцією Г.О. Балла та В.Л. 

Зливкова. – С. 121-133. (0,8 д.а.) 

3. Vynoslavska Olena. Social Responsibility of Technical Universities for 

Implementation of World Quality Standards of Education / Olena Vynoslavska // 

Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 2 до випуску 

37: Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології. – 

Випуск 14. – к. : Гнозис, 1017. – С. 159-166. (0,5 д.а.) 

4. Волянюк Н.Ю.  Психологический потенциал и барьеры инновационной 

активности субъекта научно-педагогической деятельности / Н.Ю. Волянюк, 

Г.В.Ложкин // Науково-практичний журнал «Наука і освіта» 

Південноукраїнського національного педагогічного університету імені 

К.Д.Ушинського. – № 11. – 2016. – С. 17-24. (0,5 д.а.) 

5. Головенкін В.П. Криве дзеркало: ЗНО-2015 з математики / В. П. 

Головенкін // Вища шк. – 2016. – № 10. – С. 73-87. (0,9 д.а.) 

6. Головенкін В. П. Ще раз про систему оцінок у вищій школі / В.П. 

Головенкін // Вища шк. –  2017. – № 4. – С. 65-72. (0,5 д.а.) 

7. Девтерова Т.В. Управління мотивацією студентів при вивченні педагогіки 

вищої школи / Девтерова Т.В. // Вища освіта України. –2016 р. – № 3. – С. 50-

57. (0,5 д.а.)  

8. Кононець М.О. Необхідність світоглядних змін щодо вищої освіти / М.О. 

Кононець, О.В. Соснін // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». – Додаток 2 до випуску 37: Тематичний випуск «Проблеми 

емпіричних досліджень у психології. – Випуск 14. – К. : Гнозис, 1017. – 

С. 217-225. (0,5 д.а.) 

9. Melashchenko E., Maltseva I. "Professional competence formation of future 

scientific and technical experts" // E. Melashchenko. I. Maltseva //  Гуманітарний 

вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди - Додаток 1 до Вип. 37, Том III (71): 

Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до 

Европейского простору",  - К. : Гнозис, 2016. - с. 445-452. (0,5 д.а.) 

 

У міжнародних наукометричних базах даних (Scopus та ін): 
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1. Апішева А.Ш. Психологічні особливості планування розвитку 

організаційної культури кафедри вищого навчального закладу // Правничий 

вістник Університету «КРОК» /Вищий навчальний заклад «Університет 

економіки та права «КРОК». – Вип. 23. – К., 2016. – С. 207-213. (0,3 д.а.) 

2. Блохіна І.О. Роль прогностичних здібностей у професійній діяльності 

управлінців навчальними закладами / І.О. Блохіна // Вісник Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 

Філософія. Психологія. Педагогіка : зб. наук. праць. – К. : «ТОВ НВП 

«Інтерсервіс», 2016.  № 1 (46). С. 24 - 30. (0,5 д.а.) 

3. Волянюк Н.Ю. Ложкін Г.В. Ресурси реалізації психологічного потенціалу / 

Н.Ю. Волянюк, Г.В. Ложкін, О.П. Шамрук // Збірник наукових праць «Вісник 

НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка». – №1/2 (46,47). – 2016. –   

С.31-36. (0,3 д.а.) 

4. Volianiuk N. Yu. Psychological structure of innovative potential of a personality  

/ Volianiuk N. Yu. , Bokovets O. I. // Наука і освіта. – 2017. – №1. – 9-15. (0,4 

д.а.) 

5. Kovalova S.B.  Innovation higher educational institution in modern educational 

and social transformations / Kovalova S.B.// Scientific Letters of Academic of 

Michal Baludansky. Slovakia Koshice. – 2017 – №5 – 67-69. (0,3 д.а.) 

 

 

6. Ложкин Г.В.  Психологический потенциал и барьеры инновационной 

активности субъекта научно-педагогической деятельности / Н.Ю. Волянюк, 

Г.В.Ложкин // Науково-практичний журнал «Наука і освіта» 

Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. 

Ушинського. – № 11. – 2016. – С. 17-24. (0,5 д.а.) 

7. Москаленко О.В. Особенности личностной и профессиональной 

идентичности в студенческом возрасте. [Электронный ресурс] 

/ О.В. Москаленко // Психологическое сопровождение образования: теория и 

практика: сборник статей по материалам VIІ Международной научно-

практической конференции 28-30 декабря 2016 года / Йошкар-Ола, 2016. 

Режим доступа: http://mosi.ru/ru/conf/articles/osobennosti-lichnostnoy-i-

professionalnoy-identichnosti-v-studencheskom-vozraste (0,3 д.а.) 

8. Мелащенко Е.М. Формирование профессиональной компетентности 

будущих научно-технических специалистов [Электронный ресурс] / Е.М. 

Мелащенко // Психологическое сопровождение образования: теория и 

практика: сборник статей по материалам VIІ Международной научно-

практической конференции 28-30 декабря 2016 года / Йошкар-Ола, 2016. 

Режим доступа: http://mosi.ru/ru/conf/articles/formirovanie-professionalnoy-

kompetentnosti-budushchih-nauchno-tehnicheskih (0,3 д.а.) 

http://mosi.ru/ru/conf/articles/osobennosti-lichnostnoy-i-professionalnoy-identichnosti-v-studencheskom-vozraste
http://mosi.ru/ru/conf/articles/osobennosti-lichnostnoy-i-professionalnoy-identichnosti-v-studencheskom-vozraste
http://mosi.ru/ru/conf/articles/formirovanie-professionalnoy-kompetentnosti-budushchih-nauchno-tehnicheskih
http://mosi.ru/ru/conf/articles/formirovanie-professionalnoy-kompetentnosti-budushchih-nauchno-tehnicheskih
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9. Пузырев Э.В. Психологические аспекты формирования авторитета 

молодого преподавателя инженерного вуза [Электронный ресурс] / Э.В. 

Пузырев //Психологическое сопровождение образования: теория и 

практика: сборник статей по материалам VIІ Международной научно-

практической конференции 28-30 декабря 2016 года / Йошкар-Ола, 2016. 

Режим доступа: http://mosi.ru/ru/conf/articles/psihologicheskie-aspekty-

formirovaniya-avtoriteta-molodogo-prepodavatelya-inzhenernogo (0,3 д.а.) 

10. Чукавина Т.Э. Историко-культурный и философский контекст 

исследования педагогического общения [Электронный ресурс] / 

Т.Э. Чукавина // Психологическое сопровождение образования: теория и 

практика: сборник статей по материалам VIІ Международной научно-

практической конференции 28-30 декабря 2016 года / Йошкар-Ола, 2016. 

Режим доступа: http://mosi.ru/ru/conf/articles/istoriko-kulturnyy-i-filosofskiy-

kontekst-issledovaniya-pedagogicheskogo-obshcheniya (0,3 д.а.) 

 

Статті у закордонних виданнях: 

1. Винославська О.В. Психологічні чинники перегляду етичних настановлень 

працівниками організацій / О.В. Винославська // Inovačné výskum v oblasti 

sociológie, psychológie a politológie: Zborník z medzinárodná vedecko-practická 

konferencia (10-11 marca 2017, Sládkovičovo, Slovenská republika. – 

Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2017. – C. 58-61. (0,3 д.а.)  

                            

2. Кононець М.О. Емпіричне дослідження ментальних репрезентацій 

студентів технічних спеціальностей / М.О. Кононець // Inovačné výskum v 

oblasti sociológie, psychológie a politológie: Zborník z medzinárodná vedecko-

practická konferencia (10-11 marca 2017, Sládkovičovo, Slovenská republika. – 

Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2017. – C. 88-91. (0,3 д.а.)                              

 

Тези міжнародних конференцій в Україні: 

1. Апішева А. Ш. Психологічна безпека суб’єктів освітнього середовища 

вищого навчального закладу// ХІІ Міжнародна науково-практична 

конференція з організаційної та економічної психології «Організаційна та 

економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку» Харків, 

1–3 червня 2017 р. – С. 55-56. (0,1 д.а.) 

2. Блохіна І.О. Духовний розвиток як умова самовдосконалення особистості / 

І.О. Блохіна // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції: «Традиції і 

культура. Лабіринти еволюції: становлення людини та людства», Ч.2  – К.: 

«Новий Акрополь», 2016 р. – С.2-3. (0,1 д.а.) 

http://mosi.ru/ru/conf/articles/psihologicheskie-aspekty-formirovaniya-avtoriteta-molodogo-prepodavatelya-inzhenernogo
http://mosi.ru/ru/conf/articles/psihologicheskie-aspekty-formirovaniya-avtoriteta-molodogo-prepodavatelya-inzhenernogo
http://mosi.ru/ru/conf/articles/istoriko-kulturnyy-i-filosofskiy-kontekst-issledovaniya-pedagogicheskogo-obshcheniya
http://mosi.ru/ru/conf/articles/istoriko-kulturnyy-i-filosofskiy-kontekst-issledovaniya-pedagogicheskogo-obshcheniya
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3. Блохіна І.О. Самодовіра як чинник розвитку особистості / І.О. Блохіна // ІІІ 

Міжнародна науково-практична конференція «Ґенеза буття особистості». – К: 

ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2017. – 254 с. (0,1 д.а.) 

4. Бреусенко-Кузнецов А.А. Символика смысла и жизненного пути по 

учению кн. Е.Н.Трубецкого // Простір арт-терапії: можливості інтеграції: 

Матеріали ХІV Міжнародної міждисциплінарної конференції (Київ, 23-25 

лютого 2017 р.). – К.: Золоті Ворота, 2017. – С. 12-16. (0,1 д.а.) 

5. Бреусенко-Кузнецов А.А. «Совместное сочинение сказки»: фокус на роли 

ведущего // Простір арт-терапії: можливості інтеграції: Матеріали ХІV 

Міжнародної міждисциплінарної конференції (Київ, 23-25 лютого 2017 р.). – 

К.: Золоті Ворота, 2017. – С. 88-90. (0,1 д.а.) 

6. Винославська О.В. Психологічні технології зміни етичних настановлень 

працівників організації / О.В. Винославська // Психологія свідомості: теорія і 

практика наукових досліджень – 2017: Тези І Міжнародної науково-

практичної конференції (21 березня 2017 р.) / Відп. ред О.В. Дробот. – 

Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2017. – С. 46-49. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pc.phdpu.edu.ua(0,1 д.а.) 

7. Винославська Олена. Компетентнісний підхід до навчання магістрів 

методиці викладання фахових дисциплін як умова успішності їх професійно-

педагогічної соціалізації / Олена Винославська // Актуальні проблеми вищої 

професійної освіти в Україні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної 

конференції 23 березня 2017 р. / За заг. ред. Е.В. Лузік, О.М. Акмаддінової. – 

К. : НАУ, 2017. – С. 40-41. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://kpppo.nau.edu.ua/confer.php (0,1 д.а.)    

8. Винославська О.В. Психологічний контракт як умова формування 

відносин довіри в організації / О.В. Винославська // Організаційна та 

економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку: тези ХІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та 

економічної психології (1-3 червня 2017 р., м. Харків.) / за наук. ред. 

С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К.-Х. : видавництво «Гуманітарний 

центр», 2017. – С. 48-49. (0,1 д.а.) 

9. Винославська О.В. Творчість як важлива ознака професійної зрілості 

особистості / О.В. Винославська // Шляхи духовного розвитку людини і 

суспільства: Матеріали ХVІІ Київського Міжнародного Форуму 26-27 травня 

2017 р. – К. : "Арктур-А",  2017. – С. 17-18. –                [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: 

https://drive.google.com/open?id=0BxUlYKZr1d1UeDUxSDhmRmw2RG8 (0,1 

д.а.) 

10. Волянюк Н.Ю. Довіра як психологічна детермінанта безпеки 

особистості / Н.Ю.Волянюк // Актуальні проблеми модернізації 

http://pc.phdpu.edu.ua/
http://kpppo.nau.edu.ua/confer.php
https://drive.google.com/open?id=0BxUlYKZr1d1UeDUxSDhmRmw2RG8
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законодавства та освіти в умовах євроінтеграційного поступу України : 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 27-28 жовтня 2016 р.) / 

[редкол. : Тогочинський О.М., Олійник О.І., Чебоненко С.О. та ін.], 

Міністерство Юстиції України, Академія державної пенітенціарної служби. – 

Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – С. 53-54. (0,1 д.а.) 

11. Волянюк Н.Ю. Барьеры инновационной активности субъекта 

деятельности / Н.Ю. Волянюк, Г.В.Ложкин // «Людина, суспільство, держава 

у філософському дискурсі: історія і сучасність» (до 60-річчя кафедри 

філософії НУБіП України): Зб. Наукових праць міжнар. наук.-прак. конф. 

Київ, 18-19 травня 2017 р. – К. : «Міленіум», 2017. – С. 131. (0,1 д.а.) 

12. Девтерова Т.В.Активізація самостійної роботи студентів-екологів 

засобами сучасних педагогічних технологій. – ІХ Міжнародна науково-

технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина.» секція «Інженерна 

екологія та ресурсозбереження». 25-26 травня 2017 року. С 23-26. (0,3 д.а.) 

13. Ковальова С.Б. Постнекласичні основи інноватики вищої школи. / 

Ковальова С.Б. // Міжнародна наукова конференція Дні науки філософського 

факультету КНУ ім. Т.Шевченко. Ч. 9., 25-26 квітня 2017 року. – С35-36 (0,1 

д.а.) 

 

 

 

 

14. Кононець М.О. Моральна свідомість як внутрішній моральний 

регулятор професійної діяльності підприємця / М.О. Кононець // Психологія 

свідомості: теорія і практика наукових досліджень – 2017: Тези І 

Міжнародної науково-практичної конференції (21 березня 2017 р.) / Відп. ред 

О.В. Дробот. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2017. – 

С. 89-91. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pc.phdpu.edu.ua  

(0,1 д.а.) 

15. Кононець Марія. Формування в аспірантів базових компетентностей з 

психології соціальних явищ у процесі їх підготовки за спеціальністю 053 

Психологія / Марія Кононець // Актуальні проблеми вищої професійної 

освіти в Україні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 

23 березня 2017 р. / За заг. ред. Е.В. Лузік, О.М. Акмаддінової. – К. : НАУ, 

2017. – С. 73-74. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://kpppo.nau.edu.ua/confer.php (0,1 д.а.) 

16. Кононець М.О.  Особливості становлення ранньої економіко-

психологічної зрілості особистості / М.О. Кононець // Організаційна та 

економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку: тези ХІІ 

http://pc.phdpu.edu.ua/
http://kpppo.nau.edu.ua/confer.php
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Міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та 

економічної психології (1-3 червня 2017 р., м. Харків.) / за наук. ред. 

С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К.-Х. : видавництво «Гуманітарний 

центр», 2017. – С. 87-88. (0,1 д.а.) 

17. Ложкін Г.В. Конфлікті джерела професійного маргіналізму / Ложкін Г.В. 

// Актуальні проблеми модернізації законодавства та освіти в умовах 

евроінтеграційного поступу України : матеріали міжнар. наук.-практ.конф. 

(Чернігів, 27-28 жовтня 2016 р.) / [редкол. : Тогочинський О.М., Олійник О.І., 

Чебоненко С.О. та ін.], Міністерство Юстиції України, Академія державної 

пенітенціарної служби. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – С. 27-28. (0,1 

д.а.) 

18. Ложкин Г.В. Барьеры инновационной активности субъекта 

деятельности / Н.Ю. Волянюк, Г.В.Ложкин // «Людина, суспільство, держава 

у філософському дискурсі: історія і сучасність» (до 60-річчя кафедри 

філософії НУБіП України): Зб. Наукових праць міжнар. наук.-прак. конф. 

Київ, 18-19 травня 2017 р. – К. : «Міленіум», 2017. – С. 131. (0,1 д.а.) 

 

Тези всеукраїнських конференцій: 

1. Апішева А. Ш. Психологічний супровід безпеки освітнього середовища 

вищого навчального закладу // Регіональна заочна науково-практична 

конференція науковців, студентів і молодих учених «Соціальна робота в 

сучасному суспільстві: тенденції, виклики, перспективи». – Полтава, 28 

лютого 2017 р. – С. 7-9. (0,1 д.а.) 

 

2. Блохіна І.О. Психологічні особливості професійно важливих якостей 

фахівців у галузі соціальної роботи / І.О. Блохіна // Соціальна робота в 

сучасному суспільстві: тенденції, виклики, перспективи: матеріали 

Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Полтава, 28 лютого 2017 р. – К.: 

Університет «Україна, 2017. – 178 с. С.10-12. (0,1 д.а.) 

3. Бреусенко-Кузнецов А.А. Правовая теория личности П.И. Новгородцева // 

Соціальна робота в сучасному суспільстві: тенденції, виклики, перспективи: 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Полтава, 28 лютого 2017 р. – 

К.: Університет «Україна, 2017. – С. 12-16. (0,1 д.а.) 

4. Волянюк Н.Ю. Ложкін Г.В. Андрогінна модель гендерної ідентичності 

спортсмена / Н.Ю. Волянюк, Г.В.Ложкін // Рівність, лідерство, спілкування в 

європейських прагненнях української молоді : гендерний дискурс : Зб. матер. 

всеукраїнської конференції 5-7 жовтня 2016. – Тернопіль: ТПУ імені В. 

Гнатюка. С. 122-124. (0,1 д.а.) 

5. Девтерова Т.В. Інтегративні процеси в системі освіти в умовах 

глобалізації. / Девтерова Т.В.// Матеріли V Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Глушковські читання» 24/11/2016/ 
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«Міждисциплінарні дослідження актуальних проблем застосування 

інформаційних технологій в сучасному світі». Київ Б «Інтерсервіс». 2016 р. 

(МОН України. НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського» Ін-т кібернетики НАН 

України. Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. Інститут 

вищих керівних кадрів Національної академії управління при Президентові 

України. C.65-66. (0,1 д.а.) 

 

6. Девтерова Т.В. О творческом участии магистрантов в визуализации 

ученого материала / Девтерова Т.В.// ХІV Всеукраїнська науково-практична 

конференція з творчості. «Людяність творчості, як творчість людяності» 25 

травня, 2017 р. C.4.  (0,1 д.а.) 

7. Ковальова С.Б. Інноваційний менеджмент у вимірі творчості. / Ковальова 

С.Б. // XIV Всеукраїнська науково-практична конференція з творчості 

«Людяність творчості як творчість людяності» Київ 25.05.2017 C.101-102. 

(0,1 д.а.) 

Доповіді на міжнародних конференціях за кордоном: 

1. Блохіна І.О. Психологические условия возникновения доверительных 

взаимоотношений в межличностном взаимодействии // VII Международная 

научно-практическая конференция на основе интернет-форума 

«Психологическое сопровождение образования: теория и практика» (Росія, 

Йошкар-Ола, 28-30 грудня 2016,). (он-лайн обговорення). 

 

 

2. Vynoslavska Olena. Workshop: «The role and place of academic lectures in the 

contemporary Technical University» // Scientific Seminar «Quality of Higher 

Education. A Comparative Study Between Poland and Ukraine», Wroclaw, Poland, 

Wroclaw University of Science and Technology, Department of Humanities and 

Social Sciences. Date: 21
st
 of November 2016. 

 

3. Кононець М.О. Емпіричне дослідження ментальних репрезентацій 

студентів технічних спеціальностей // Scientific Seminar «Quality of Higher 

Education. A Comparative Study Between Poland and Ukraine». Workshop: 

«Quality of Higher Education», Wroclaw, Poland, Wroclaw University of Science 

and Technology, Department of Humanities and Social Sciences. Date: 21
st
 of 

November 2016. 

4. Москаленко О.В. Особенности личностной и профессиональной 

идентичности в студенческом возрасте // VII Международная научно-

практическая конференция на основе интернет-форума «Психологическое 

сопровождение образования: теория и практика» (Росія, Йошкар-Ола, 28-30 

грудня 2016,). (он-лайн обговорення).  
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5. Пузирьов Є.В. Психологические аспекты формирования авторитета 

молодого преподавателя инженерного вуза. // VII  Международная научно-

практическая конференція «Психологическое сопровождение образования: 

теория и практика» - Россия: Йошкар-Ола, 28-30 декабря 2016 г.  

6. Чукавина Т.Э. VIІ Международная научно-практическая конференция 

«Психологическое сопровождение образования: теория и практика». 

Название доклада: Историко-культурный и философский контекст 

исследования педагогического общения / (Росія, Йошкар-Ола, 28-30 декабря 

2016 года. 

 

Доповіді на міжнародних конференціях в Україні: 

1. Апішева А.Ш. Психологічна безпека суб’єктів освітнього середовища 

вищого навчального закладу// ХІІ Міжнародна науково-практична 

конференція з організаційної та економічної психології «Організаційна та 

економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку» – м. 

Харків, Дата проведення: 1–3 червня 2017 р. 

2. Блохіна І.О. Духовний розвиток як умова самовдосконалення особистості 

// IV Міжнародна наукова конференція  «Традиції і культура. Лабіринти 

еволюції: становлення людини та людства»; м. Київ, Дата проведення: 16 

грудня 2016 р. 

3. Блохіна І.О.  Духовний розвиток як умова самовдосконалення особистості 

// ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Ґенеза буття 

особистості»; м. Київ, Дата проведення: 20 грудня 2016 р. 

 

4. Бреусенко-Кузнецов А.А. Символика смысла и жизненного пути по 

учению кн.. Е.Н.Трубецкого // ХІV Міжнародна міждисциплінарна 

конференція Простір арт-терапії: можливості інтеграції: м. Київ, Дата 

проведення:  23-25 лютого 2017 р. 

5. Винославська О.В. Психологічні технології зміни етичних настановлень 

працівників організації // І Міжнародна науково-практична конференція 

«Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень – 2017», 

м. Переяслав-Хмельницький, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Дата проведення: 21 

березня 2017 р. 

6. Винославська Олена. Компетентнісний підхід до навчання магістрів 

методиці викладання фахових дисциплін як умова успішності їх професійно-

педагогічної соціалізації // V Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми вищої професійної освіти в Україні», м. Київ, НАУ. 

Дата проведення: 23 березня 2017 р. 

7. Винославська О.В. Психологічний контракт як умова формування відносин 

довіри в організації // ХІІ Міжнародна науково-практична конференція з 
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