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053 Психологія  1, 5, 12, 13, 19 

 

Забезпечені види і результати професійної діяльності особи за 

спеціальністю 

(пункт 38 Ліцензійних умов від 30.12.2015 No 1187 (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. No 365) 

 

№ 

з/п 

Забезпечені види і 

результати професійної 

діяльності особи за 

спеціальністю (пункт 38 

Ліцензійних умов) 

Види і результати професійної діяльності 

особи за спеціальністю, яка 

застосовується до визнання кваліфікації, 

відповідної спеціальності 

1 2 3 

1 Наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних 

наукових виданнях, що 

включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection; 

1. Оніпко З. С. Особливості 

психологічних бар’єрів саморозвитку 

особистості студента. Науковий журнал 

«Габітус». 2021. Вип. 22. С. 90- 95 

(Фахове видання) 

2. Оніпко З. С. Феномен прокрастинації в 

сучасній психології: теоретичні засади 

дослідження. Вісник Київського 

національного університету імені Тараса 

Шевченка : Психологія. 2020. No 12. Том 

2. С.66-72 (Index Copernicus) 

3. Оніпко З. С. Дослідження 

сформованості рівня емоційної стійкості 

у студентів технічного ВНЗ. Науковий 

журнал «Габітус». Вип. 23. 2021. С. 73-

78 (Фахове видання) 

4. Оніпко З. С. До проблеми визначення 



сутності самоконтролю особистості 

Науковий журнал «Габітус». Вип. 33. 

2022. С.133-137 

5. Оніпко З. С. Самооцінка як чинник 

професійного становлення особистості. 

Перспективи та інновації науки. 2022. № 

7(12). С. 601-616 

4.  

5 Захист дисертації на 

здобуття наукового ступеня; 

Захист дисертації на здобуття ступеня 

кандидата політичних наук зі 

спеціальності 23.00.01 (2020 р.) 

12 Наявність апробаційних 

та/або науково-популярних, 

та/або консультаційних 

(дорадчих), та/або науково-

експертних публікацій з 

наукової або професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше п’яти 

публікацій 

11 

1. Оніпко З. С. Особливості 

педагогічного контролю в умовах 

дистанційного навчання матеріали IV 

міжнародної науково-практичної 

конференції «Пріоритети сучасної 

науки"(30-31 грудня 2020 р., Київ). С. 42-

44 

2. Оніпко З. С. Дидактичні вимоги до 

електронних навчальних засобів 

матеріали Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції (25 

березня 2021 р., Вінниця). 

3. Оніпко З. С. Особливості кореляції 

механізмів самоприйняття та 

саморозвитку особистості матеріали ІІІ 

Міжнародної наукової 

конференції«Освіта і наука у мінливому 

світі: проблеми та перспективи 

розвитку» (26-27 березня 2021 р., 

Дніпро).С.318-319 

4. Onipko Z. S External and internal 

barriers to self-development of student 

Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції «Психологія та 

педагогіка: актуальні питання» (9-10 

квітня, 2021 р., Харків). С. 37-40 

5. Оніпко З. С.  Емоціний 

самоконтроль як механізм забезпечення 

психологічного здоров’я особистості. 

XIII Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми 

психології особистості та 

міжособистісних взаємин» (23 квітня 



2021 р., м. Кам’янець-Подільський) 

6. Оніпко З. С. Самооцінка як компонент 

самосвідомості. Педагогіка і психологія 

сьогодення: теорія та практика: Збірник 

наукових робіт учасників міжнародної 

науковопрактичної конференції (21–22 

січня 2022 р., м. Одеса). – Одеса: ГО 

«Південна фундація педагогіки», 2022.  

С. 41-43 

7. Оніпко З. С. Основні детермінанти 

нерівноважних психічних станів 

Матеріали II Международної науково-

практичної конференції “MODERN 

RESEARCH IN WORLD SCIENCE” (15-

17  травня 2022 р. м. Львів). С. 912-913 

8. Оніпко З. С. Уроки « хорватського 

сценарію » для України.  X Міжнародна 

науково-практична конференція «Від 

Вебера до Валерстайна: історична 

соціологія держав та світ-систем» (9–10 

червня 2022 р., м. Київ) 

 

 

13 Проведення навчальних 

занять із спеціальних 

дисциплін іноземною 

мовою (крім дисциплін 

мовної підготовки) в обсязі 

не менше 50 аудиторних 

годин на навчальний рік; 

2020-2021 н. р.- Практичні заняття 

англійською мовою з дисципліни «Social 

Psychology»  

19 Діяльність за спеціальністю 

у формі участі у 

професійних та/або 

громадських об’єднаннях; 

Член Міжнародної асоціації Прикладної 

психології (International Association of 

Applied Psychology (IAAP)) 

 

Викладач кафедри психології і педагогіки                              Зоряна ОНІПКО 


