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На кафедрі психології та педагогіки працює 13 НПП, (з них 2 доктори наук, 

8 кандидатів наук (з них 2 сумісника). У 2018-2019 навчальному році було 

впроваджено в освітній процес 2 нових курса. Проведено 2 олімпіади з психології 

та з педагогіки, у яких брало участь 64 студента, з них 9 здобули перші, другі та 

треті місця. Кількість цитувань співробітників кафедри у Google Scholar у 2018-

2019 навчальному році складає 155. Протягом року було видано 1 навчальний 

посібник, 1 розділ у методичному посібнику, 2 розділи у монографіях, 1 розділ у 

електронному сертифікованому виданні,  8 статей з них: 4 статті у виданнях 

що входять до міжнародних наукометричних баз даних, 1 стаття у 

зарубіжному виданні, 2 статті у фахових виданнях та 1 стаття у науковому 

виданні. До того ж, співробітники кафедри брали участь у 19 конференціях, з них 

всеукраїнських – 6, міжнародних в Україні -  12, міжнародних за кордоном - 1. 

Опубліковано 21 тези, з них на всеукраїнських конференціях – 5, міжнародних 

конференціях в Україні - 14, міжнародних конференціях за кордоном -  2. 

Зроблено 20 доповідей, з них на всеукраїнських конференціях – 6, на міжнародних 

конференціях в Україні - 14. У звітному періоді на кафедрі був проведений 

Науковий семінар «Психологія життєстійкості особистості», у якому брали 

участь та зробили доповіді 6 викладачів і 2 аспіранта кафедри. Кафедра 

підтримує міжнародні зв’язки з іноземними установами, зокрема, з ЕВЕN 

(Європейська мережа етики бізнесу) і з факультетом гуманітарних і суспільних 

наук Вроцлавського університету науки і технологій (м. Вроцлав, Польща). 
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1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним 

процесом. 

1.2. Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів 

Кількість наукових гуртків - 

Кількість наукових товариств - 

Кількість науково-дослідних лабораторій (кількість залучених студентів) - 

Кількість господоговірних тем (кількість залучених студентів) - 

Кількість держбюджетних тем (кількість залучених студентів) - 

Кількість публікацій студентів (самостійно) - 

Кількість публікацій студентів (співавторство) - 

Кількість учасників олімпіад 64 

Кількість переможців олімпіад 9 

Кількість учасників конкурсів студентських наукових робіт - 

Кількість переможців конкурсів студентських наукових робіт - 

Кількість студентів, які брали участь у зарубіжних наукових конференціях - 

Олімпіади, в яких брали участь студенти, та в яких виграли: 

Олімпіада з психології: 27.02.2019.  НТУ « КПІ імені Ігоря Сікорського» (брали 

участь 51 студент). 

Призери: 

1 місце Балінська Валерія СП 82  ФСП (керівник Ковальова С.Б. ) 

2 місце Бахмач Анастасія БМ 71  ФБТ (керівник Апішева А.Ш.) 

              Ніколаєць Юлія БМ 71  ФБТ  ( керівник Апішева А.Ш.)  

3 місце  Ярош Ілля  СП 82  ФСП ( керівник Ковальова С.Б.) 

              Короленко Тетяна  БТ 71  ФБТ (керівник Винославська О.В.)  

              Водько Юлія  СП 82   ФСП  ( керівник Ковальова С.Б.) 

Олімпіада з педагогіки: 19.03.2019 р. НТУ « КПІ імені Ігоря Сікорського» 

(брали участь 13 студентів). 

Призери: 

1місце Мізюнська Ірина ОФ 51  ФМФ ( керівник Ковальова С.Б. ) 

2 місце Владика Любов  ОФ 51 ФМФ ( керівник  Ковальова С.Б. ) 

3 місце Мироненко Анна ОФ 51 ФМФ ( керівник Ковальова С.Б. ) 

 

Керівництво науковою роботою студентів: 

Підготовка інноваційного проекту студентською командою «Commune bonum» 

для участі у Всеукраїнському конкурсі “Long – 2018” (Look of new Generation / 

Погляд нового покоління) – вересень-грудень 2018 р. 

Керівник – проф. Винославська О.В. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом 

 

У 2018-2019  році НПП кафедри було впроваджено 2 нових курси: 

1. Психологія лідерства та професійної успішності  

впроваджує:к. психол. н., доцент Кононець М.О. 

2. Психологія реклами  
впроваджує:викладач Боковець О.І. 

 

У процесі викладання кафедральних дисциплін впроваджуються результати 

теоретичних та експериментальних досліджень  викладачів кафедри, а саме: 

 матеріали ініціативної НДР 0115U007213 «Теорія і практика психолого-

педагогічного забезпечення розвитку людино-центричних компетенцій 

майбутніх фахівців в умовах технічного університету». 

 матеріали дисертаційного дослідження Боковець О.І. на тему 

«Психологічні умови розвитку інноваційного потенціалу студентів 

технічних закладів освіти». 

 матеріали дисертаційного дослідження Андрійцева Б.В. на тему: 

«Психологічні особливості прояву емоційного інтелекту у професійній 

діяльності медіатора». 

2. Основні результати наукових досліджень та НТ розробок за 

пріоритетними напрямами. 

2.1. Інформація про НДР, що виконуються на кафедрах у межах робочого 

часу викладачів. 

У даному напрямку кафедрою у 2018-2019 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 теоретичні та прикладні аспекти життєстійкості особистості,  а 

саме: стійкість суб'єкта у професійній кризі, особистісне зростання і формування 

життєстійкості особистості в умовах глобалізації. 

Охарактеризовано:  

– структуру життєстійкості;  

– основні фактори, що впливають на життєздатність малої групи як суб’єкта 

колективної діяльності: відстеження успіхів конкурентів; підтримка 

інноваційних ідей; проникливість міжгрупових відносин; групова 

домовленість щодо пріоритетів; аналіз уроків минулого;  

– основні характеристики, які є необхідними для формування життєстійкої 

сучасної особистості: контекстуальність (чутливість до найрізноманітніших 

зовнішніх впливів); налаштованість на діалог, відкритість світові, увага і 



 

 

довіра до нього, а також множинне ідентифікування, проходячи через яке, 

особистість покращує такі особистісні характеристики як вибірковість, 

загартованість, усталеність, самостійність, що загалом надає їй 

життєстійкості й дозволяє осмислено і цілеспрямовано будувати свій 

життєвий шлях. 

Досліджено : 

– феномен життєздатності малої групи;  

– механізм рефлексії як життєвої здатності особистості;  

– життєстійкість як ресурсний стан особистості; 

– взаємозв’язок конструкту смисложиттєвих орієнтацій та феномену 

життєстійкості особистості. 

Розроблено науково-практичні рекомендації спрямовані на формування 

життєстійкої сучасної особистості. 

Результати роботи впроваджено в навчальний процес. 

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт видано: 

Підручників: - ,  

навчальних посібників: 1. 

методичних  посібників: 1 розділ 

монографій: 2 розділи 

електронних сертифікованих видань: 1 розділ 

 

Опубліковано  8 статей:  

у фахових виданнях 2;  

у журналах, що входять до наукометричних баз даних (Index Copernicus/ Web of 

Science): 4 (3 в журналах, що входять до наукометричної бази даних Index 

Copernicus / 1 в журналі, що входить до наукометричної бази даних Web of 

Science); 

у зарубіжних виданнях: 1; 

у науковому виданні: 1. 

Зроблено 20 доповіді на 18 конференціях (в т.ч. 14 доповідей на 12 

міжнародних), опубліковано 21 тези доповідей (в т.ч. 16 міжнародні).  

До виконання залучалася аспіранти кафедри Боковець О.І. і Андрійцев Б.В.   

 Результати роботи можуть бути використані викладачами вищих 

навчальних закладів, та інститутів післядипломної освіти в процесі 

викладання навчальних курсів з спеціальності «Психологія».                                                                                  

3. Інноваційна діяльність. 

 

 

 



 

 

4. Міжнародне наукове співробітництво 

Партнерами кафедри психології і педагогіки з міжнародної наукової 

співпраці є: 

– Європейська мережа етики бізнесу (ЕВЕN)  

– Факультет гуманітарних і суспільних наук Вроцлавського 

університету науки і технологій (м. Вроцлав, Польща). 

 

В рамках співробітництва у 2018  році були проведені наступні заходи: 

1. Співпраця з ЕВЕN (Європейська мережа етики бізнесу) 

Лютий-березень 2019 р. Члени Української мережі брали участь у 

міжнародному проекті «The languages of business ethics» під керівництвом 

Професора Джоанс Бринкманн, Департамент стратегій і підприємництва  

Європейської мережі етики бізнесу (EBEN) (Professor Dr Johannes Brinkmann, 

Department of Strategy and Entrepreneurship). 

2. Співпраця з факультетом гуманітарних і суспільних наук 

Вроцлавського університету науки і технологій (м. Вроцлав, Польща). 

Лютий-грудень 2018 р. – Участь у міжнародному дослідженні «THE 

EDUCATIONAL BIOGRAPHIES OF ENGINEERS STARTING ACADEMIC 

CAREERS: COMPARATIVE PERSPECTIVE OF POLAND AND UKRAINE» 

спільно з партнерами з факультету гуманітарних і суспільних наук Вроцлавського 

університету науки і технологій (м. Вроцлав, Польща)  

28 березня 2019 року на ФСП відбулася Міжнародна науково-практична 

конференція «Соціальна робота і сучасність: теорія та практика вирішення 

проблем учасників і постраждалих у збройних конфліктах». У роботі 

Оргкомітету брали участь Марек Сікора, професор, д-р габілітований, декан 

факультету гуманітарних та суспільних наук, і Алісія Калус, професор, д-р 

габілітований, завідувачка кафедри педагогіки і психології. Тези доповіді на тему 

«When global events become personal experience. Biographical workshop in social 

work education» представили викладачі PhD Емілія Мазурек та PhD Анна 

Сладек. 

14-16 травня 2019 року професор кафедри психології і педагогіки ФСП 

Винославська Олена Василівна відвідала факультет гуманітарних і суспільних 

наук Вроцлавського університету науки і технологій у межах існуючого договору 

про співпрацю. Програма візиту включала робочі зустрічі з деканом факультету 

професором Мареком Сікорою та викладачами кафедри педагогіки і психології. 

Зокрема з викладачем PhD Емілією Мазурек була відредагована спільна стаття 

«The eduсational biografhies of engineers starting academic careers: comparative 

perspective of Poland and Ukraine», підготовлена для публікації у міжнародному 

виданні.  



 

 

14 травня 2019 р. професор Винославська О.В. провела для аспірантів 

факультету гуманітарних і суспільних наук, що вивчають дисципліну «Дидактика 

вищої освіти», workshop на тему «Аналіз та розв’язання конфліктних ситуацій 

у вищій освіті». 

30 травня 2019 року на факультеті соціології і права відбулася Міжнародна 

науково-практична конференція «Філософські засади креатосфери у контексті 

творчості», до складу Оргкомітету якої також були включені Марек Сікора, 

професор, д-р габілітований, декан факультету гуманітарних та суспільних наук, і 

Алісія Калус, професор, д-р габілітований, завідувачка кафедри педагогіки і 

психології. Професор Марек Сікора підготував доповідь на тему «The creativity 

as the main idea of engineering education». Також були представлені тези доповідей 

викладачів PhD Терези Марцінув на тему «The importance of social inclusion in 

building society-selected aspects» і PhD Кшистофа Серафіна на тему «Interpersonal 

relations as a basis for creativity in social work». 

3. Професор О.В.Винославська є Членом редколегії зарубіжного 

міжнародного журналу ISSN 0975-0797Journal of Education & Pedagogy (A Peer 

Reviewed International Restarch Journal) Institut of Education, Behsuma, C.C.S. 

University, Meerut, India 
Країна 

партнер 

(за 

алфавітом) 

Установа – 

партнер 

Тема 

співробітництв

а 

Документ, в рамках 

якого здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні результати 

та публікації 

ЄС ЕВЕN 

(Європейська 

мережа етики 

бізнесу) 

 

 Дослідження 

прийнятності 

англійської 

мови в країнах 

членах ЕВЕN 

Членами EBEN є 

викладачі кафедри 

психології і 

педагогіки: 

Винославська  О.В. – 

Національний 

координатор по 

Україні, Директор 

Міжнародного 

центру розвитку 

ділової етики. 

Member since: 

October 15, 2011 

Member ID: 3024-1 

Кононець М.О. – 

Член Української 

мережі. Member 

since: October 15, 

2011 Member ID: 

3024-2 

 

 

 

 

 

Участь у міжнародному 

проекті “The languages 

of business ethics» під 

керівництвом 

Професора Джоанс 

Бринкманн, 

Департамент стратегій і 

підприємництва  

Європейської мережі 

етики бізнесу (EBEN) 



 

 

Республіка 

Польща 

Факультет 

гуманітарних 

і суспільних 

наук 

Вроцлавсь-

кого 

університету 

науки і 

технологій 

 Підготовка 

майбутніх 

інженерів у 

галузі 

соціальної 

відповідаль-

ності 

Договір про 

партнерство, 

співробітництво та 

науковий обмін між 

НТУУ «КПІ» та 

WUT. від 1.4.2011р. 

1. Участь у 

міжнародному дослідженні 

«THE EDUCATIONAL 

BIOGRAPHIES OF 

ENGINEERS STARTING 

ACADEMIC CAREERS: 

COMPARATIVE 

PERSPECTIVE OF 

POLAND AND UKRAINE» 

2. Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Соціальна робота і 

сучасність: теорія та 

практика вирішення 

проблем учасників і 

постраждалих у 

збройних конфліктах». 

3. професор 

Винославська О.В. 

провела для аспірантів 

факультету 

гуманітарних і 

суспільних наук, що 

вивчають дисципліну 

«Дидактика вищої 

освіти», workshop на 

тему «Аналіз та 

розв’язання 

конфліктних ситуацій у 

вищій освіті» 

4. представлені 

тези доповідей 

викладачів PhD Терези 

Марцінув на тему 

«The importance of 

social inclusion in 

building society-selected 

aspects» і 

PhD Кшистофа 

Серафіна на тему 

«Interpersonal relations 

as a basis for creativity 

in social work». 

 



 

 

5. Співробітництво з науковими установами НАН України та галузевими 

академіями наук України. 

Кафедра психології та педагогіки підтримує наукові зв’язки з провідними 

установами Академії педагогічних наук України: Інститутом вищої освіти 

(відділ теорії і методології природничої та інженерної освіти); Інститутом 

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

організаційної психології, нових інформаційних технологій навчання, когнітивної 

психології). 

Здійснюється наукове співробітництво з Українською Асоціацією 

організаційної психології та психології праці.  

Кафедра на основі укладених угод співпрацює з вищими навчальними 

закладами України: з Рівненським державним гуманітарним університетом 

(кафедра загальної психології та психодіагностики), Тернопільським 

державним технічним університетом ім. І.Пулюя (кафедра психології у 

виробничій сфері), Гуманітарним інститутом Національного авіаційного 

університету (кафедра педагогіки), Білоцерківським державним аграрним 

університетом (кафедра педагогіки і психології). 

 

6. Наукові школи підрозділу. Протягом року було видано 1 навчальний 

посібник, 1 розділ у методичному посібнику, 2 розділи у монографіях, 1 розділ у 

електронному сертифікованому виданні,  8 статей з них: 4 статті у виданнях що 

входять до міжнародних наукометричних баз даних, 1 стаття у зарубіжному 

виданні, 2 статті у фахових виданнях та 1 стаття у науковому виданні. До того ж, 

співробітники кафедри брали участь у 19 конференціях, з них всеукраїнських – 6, 

міжнародних в Україні -  12, міжнародних за кордоном - 1. Опубліковано 21 тези, 

з них на всеукраїнських конференціях – 5, міжнародних конференціях в Україні - 

14, міжнародних конференціях за кордоном -  2. Зроблено 20 доповідей, з них на 

всеукраїнських конференціях – 6, на міжнародних конференціях в Україні - 14. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Публікації. 

Загальна кількість монографій / розділів у монографіях, підручників та 

навчальних посібників  – 4 шт. 

Загальна кількість монографій / розділів у монографіях 2 / 1,4 

Загальна кількість підручників - 

Загальна кількість навчальних посібників 2 /12,2 

Загальна кількість інших наукових видань (брошури, ДСТУ, 

довідники, словники, переклади наукових праць, видані матеріали 

конференцій, тощо) 

21/3,74 

Загальна кількість електронних публікацій (сертифікованих в 

університеті). 

1/0,25 

Загальна кількість статей (кількість одиниць / арк.) 8 /4,4 

- з них у фахових виданнях (кількість одиниць / арк.) 2 / 1,35 

- з них у зарубіжних виданнях (кількість одиниць / арк.) 1 / 0,3 

Загальна кількість статей, що входять до міжнародних 

наукометричних баз даних (ВСЬОГО) 

(кількість одиниць та кількість сторінок): 

4 /2,3 

 SCOPUS - 

 Web of Science 1/1 

 Copernicus 3 / 1,3 

 

Бібліографічний опис наукових праць: 

 

Навчальні посібники: 

1.Соціальна психологія [Електронний ресурс] : навчальний посібник для 

здобувачів ступеня бакалавра / Н. Ю. Волянюк, Г. В. Ложкін, О. В. Винославська, 

І. О. Блохіна, М. О. Кононець, О. В. Москаленко, О. І. Боковець, Б. В. Андрійцев ; 

КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,02 Мбайт). – Київ 

: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 254 с. (11 д.а.) 

Методичні посібники: 

1. Кононець М. О., Соснін О.В. Нові інформаційно-технічні реалії комунікації як 

умова інноваційного розвитку держави  / Науково-методичні основи впровадження 

технологій змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти // 

Касьян С.П., Олійник В.П., Ляхоцька Л.Л. та інш. [за ред. Л.Л.Ляхоцької (гол.ред.) 

С.П.Касьяна, В.П.Олійника]; ДВНЗ «Ун-т менедж.освіти» –ТОВ фірма «Іліон» м. 

Миколаїв, 2018. С.40-68 (розділ) (1,2 д.а.) 

 

 



 

 

Монографії: 

1. Vynoslavska Olena, Tsymbal Inna. Influence of Students' Learning Styles on 

Successful Work on Foreign Scientific Texts / Problem Space of Modern Society: 

philosophical-communicative and pedagogical interpretation: collective monograph. 

Part II. Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, 2019. Рр. 400-412. (розділ) (0.4 д.а.) 

2. Винославська О.В. Cоціальна відповідальність суб'єктів освітнього процесу за 

впровадження європейських стандартів забезпечення якості вищої технічної 

освіти: психологічний вимір / Університет у сучасному суспільстві: місія, 

проблеми, виклики: [колективна монографія] / [Калінічева Г.І. (кер. авт. кол., 

наук. ред.), Винославська О.В., Худолей В.Ю. та ін.; за заг. ред. Г.І. Калінічевої] ; 

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія 

Бугая». – Чернігів: ЧНТУ, 2019. – С.120-136. (розділ) (1,0 д.а.) 

 

Електронні сертифіковані видання: 

1. Блохіна І.О., Москаленко О.В. Психологічні особливості взаємозв’язку 

смисложиттєвих орієнтацій та життєстійкості особистості// Раціогуманістичні 

студії [збірник наукових статей за матеріалами круглого столу 30 травня 2019р.] / 

за ред. В.Л.Зливков, О.В. Завгородня, С.О. Лукомська, О.В. Котух / за гол. ред. 

Зливкова В.Л.–К., 2019. – С. 5-11 (0,25 д.а.) 

 

Статті у наукових виданнях: 

1. Блохина И.А., Москаленко О.В. К вопросу о взаимосвязи компонентов 

жизнестойкости и смысложизненных ориентаций личности // Науковий огляд. - № 

3 (56), 2019.– С. 69-80. (0,45 д.а.) 

Статті у фахових виданнях України: 

1. Блохіна І.О., Москаленко О.В Феномен інтернет-залежності в сучасному 

суспільстві // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту 

психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Том ХІV: Методологія і теорія 

психології. – Випуск 1. Київ-Ніжин. Видавець «ПП Лисенко М.М.», 2018. – С.45-

53. (0,35 д.а.) 

2. Волянюк Н.Ю. Ложкін Г.В. Психологічні детермінанти функціональної 

неграмотності суб’єкта педагогічної діяльності  / А.Б.Колосов, Н.Ю. Волянюк, 

Г.В.Ложкін //Вісник післядипломної освіти, 2019. Випуск 7(36) «Серія «Соціальні 

та поведінкові науки». – С 78-97.   https://doi.org/10.32405/2522‐9931 (1 д.а.) 

 

 

 

https://doi.org/10.32405/2522‐9931


 

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus та ін): 

1. Volianiuk NYu, Lozhkin GV, Kolosov AB, Buniak NA, Osodlo VI. Personal 

determinants of mental reliability of an athlete. Pedagogics, psychology, medical-

biological problems of physical training and sports, 2019; 23(2): 54–58. 

https://doi.org/10.15561/18189172.2019.0201 (видання входить до наукометричної 

бази Web of Science ) (1 д.а.)  

2. Kononets M.O. Concept of management Education of informational society. 

Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник 

наукових праць, вип. № 74 / Гол. ред. В.Г. Воронкова; Запоріз. держ. інж. акад. – 

Запоріжжя : ЗДІА, 2018. С. 129-137 (видання входить до наукометричних баз 

EBSCO, Index Copernicus та ін.) (0,4 д.а.) 

3. Kononets M.O. Information and communication technologies as a major 

megatrend of preparation of the administration society. Гуманітарний вісник 

Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць, вип. № 75 / 

Гол. ред. В.Г. Воронкова; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2018. C. 

25-36 (видання входить до наукометричних баз EBSCO, Index Copernicus та ін.) 

(0,5 д.а.) 

4. Kononets M.O.   Interaction of administrative education and administrative 

culture as the basic of the new administrative paradigm of the informational society. 

Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник 

наукових праць, вип. № 75 / Гол. ред. В.Г. Воронкова; Запоріз. держ. інж. акад. – 

Запоріжжя : ЗДІА, 2019. C. 103-111 (видання входить до наукометричних баз 

EBSCO, Index Copernicus та ін.) (0,4 д.а.) 

 

Статті у зарубіжних виданнях: 

1. Vynoslavska Olena, Mazurek Emilia. Lifelines in studies on biographic 

determinants of decisions to take up PhD studies at a technical university. In: Tomczyk, 

L., Ryk, A. & Prokop, J.(Eds.). (2018). New trends and research challenges in pedagogy 

and andragogy NTRCPA18. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. P. 149-

158. DOI 10.24917/9788394156893 (0.3 д.а.) 

8. Наукові конференції, семінари, виставки. 

У 2018  році співробітники кафедри психології і педагогіки брали участь у 

19 конференціях, з них всеукраїнських – 6, міжнародних в Україні - 12, 

міжнародних за кордоном - 1. Опубліковано 21 тези, з них на всеукраїнських 

конференціях – 5, міжнародних конференціях в Україні - 14, міжнародних 

конференціях за кордоном -  2. Зроблено 20 доповідей, з них на всеукраїнських 

конференціях – 6, на міжнародних конференціях в Україні - 14. 

У звітному періоді на кафедрі був проведений науковий семінар 

«Психологія життєстійкості особистості», у якому брали участь та зробили 

доповіді 6 викладачів і 2 аспіранта кафедри.  

https://doi.org/10.15561/18189172.2019.0201


 

 

9. Наукові досягнення науково-педагогічних і наукових працівників. 

10.  Організаційне забезпечення наукової діяльності. 

11.  Наукове обладнання. 

12.  Проект плану розвитку підрозділу на 2020 рік. 

– Проведення наукового семінару на тему: «Психологія впливу» 

(квітень 2020 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.  

 

Звіт заслухано і затверджено на засіданні кафедри психології і педагогіки – 

«20» червня 2019 р., пр. № 13. 

 

Завідувач кафедри  

психології і педагогіки    _________________Н.Ю. Волянюк 

факультету соціології і права                                                          
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Міністерства, відомства або 

установи, які є 

співорганізаторами 

конференції, семінару від 

України та зарубіжних країн 

1 2 3 4 5 6 7 

Науково-практичні конференції: 

Психологія впливу Актуальні 

проблеми 

пов’язані з 

засобами,фор-

мами, 

контекстом 

впливу на 

особистість 

Кафедра психології і педагогіки 

ФСП НТУУ КПІ 

Кононець М.О. 

Адреса: КПІ ім. Ігоря 

Сікорського: пр. Перемоги, 37-

к, 7-117а 

Тел. 204-84-53 

Квітень 

2020 
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           Завідувач кафедри  

           психології і педагогіки    _________________Н.Ю. Волянюк 

факультету соціології і права                  
 

 


