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Забезпечені види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю  

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

Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 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; 

Olena Vynoslavska, Emilia Mazurek. 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 0.24917/9788394156893. (Web of 
Scienсe) 

Olena Vynoslavska, Emilia Mazurek. The Educational 
Biographies of Engineers Starting Academic Careers: 
Comparative Perspective of Poland and Ukraine. In: Advanced 
Education, #13 / 2019, рр. 4-10. – DOI: 10.20535/2410-
8286.153456. (Web of Scienсe)  

Винославська О.В., Зливков В.Л. Ціннісні складові 
професійної культури викладача вищої школи // Вісник НТУУ 
“КПІ”: Філософія. Психологія. Педагогіка”. – 2016. – №3(48). – 
С. 93-101. (Фахове видання) 

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. 
(Фахове видання) 

Винославська О.В., Кононець М.О. Теоретичні аспекти 
деструктивного лідерства в організації: аналіз зарубіжних 
досліджень // Актуальні проблеми психології. Том 1. 
Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна 
психологія. – Київ: Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН 
України, 2020. – С. 10-15. (Фахове видання) 

Винославська О.В., Кононець М.О. Економічна безпека 
особистості в умовах пандемії COVID-19 // Організаційна 
психологія. Економічна психологія. №1(22)/2021. – Київ: 
Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 2021. – 
C. 33-44. (Фахове видання, кат.Б) 



№ 
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 

Винославська О.В., Кононець М.О. Відмітні особливості 
етичного лідерства в діяльності організації // Вісник 
львівського університету. Серія філософсько-політологічні 
студії. – 2021. – Випуск 35. – С. 16-23. (Фахове видання, 
кат.Б) 

Винославська О.В., Кононець М.О. Психологічна безпека 
підприємця в умовах пандемічних обмежень // Організаційна 
психологія. Економічна психологія. №1(25)/2022. – Київ: 
Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 2022. – 
C. 33-41. (Фахове видання, кат.Б) 

Винославська О.В., Кононець М.О. Перспективи 
застосування навчальних квест-кімнат для підготовки 
психологів до надання допомоги у кризових ситуаціях // 
Організаційна психологія. Економічна психологія. №2(26)/2022. 
– Київ: Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 2022. 
– C. 17-26. (Фахове видання, кат.Б) 

3 Наявність виданого підручника 
чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або 
монографії (загальним обсягом 
не менше  
5 авторських аркушів), в тому 
числі видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на кожного 
співавтора); 

Винославська О.В. Психологія спілкування / Соціальна 
психологія : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра / 
.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. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 
С. 67-97.  

Університет у сучасному суспільстві: місія, проблеми, 
виклики: 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. – 252 с. (Авторський внесок 1,0 д.а. – С. 120-136.) 

Olena Vynoslavska, Inna Tsymbal. 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. – Р. 400-412.   (Авторський 
внесок 0,4 д.а.) 

Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та 
викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку : [кол. 
моногр.] / [Калінічева Г.І. (кер. авт. кол., наук. ред.), 
Бродецький О.Є., Винославська О.В. та ін.; за заг. ред. 
Г.І. Калінічевої] ; ЗВО «Міжнародний науково-технічний 
університет імені академіка Юрія Бугая». – Київ: Фенікс, 2020. 
– 400 с. (Авторський внесок 1,0 д.а. – С. 248-271.) 

4 Наявність виданих навчально-
методичних посібників/посібників 
для самостійної роботи 
здобувачів вищої освіти та 
дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх 
платформах ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих 
навчально-методичних праць 
загальною кількістю три 
найменування; 

1. Social Psychology/ Work program of the discipline 

(Syllabus). URL: http://psy.kpi.ua/wp-

content/uploads/2020/12/Social_psychology_syllabus_.pdf 
2. Економічна психологія. Робоча програма навчальної 

дисципліни (Силабус). URL: http://psy.kpi.ua/wp-
content/uploads/2020/12/Economic-psychology_2021.pdf 

3. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ. ЗОШИТ З ВИКОНАННЯ 
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ Для студентів усіх 
спеціальностей денної та заочної форм навчання. URL 
http://psy.kpi.ua/wp-
content/uploads/2017/09/%D0%97%D0%9E%D0%A8%D0
%98%D0%A2-
%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%
D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-2018-
%D1%83%D1%81%D1%96.pdf 
   

http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/12/Social_psychology_syllabus_.pdf
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/12/Social_psychology_syllabus_.pdf
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/12/Economic-psychology_2021.pdf
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/12/Economic-psychology_2021.pdf
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/09/%D0%97%D0%9E%D0%A8%D0%98%D0%A2-%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-2018-%D1%83%D1%81%D1%96.pdf
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/09/%D0%97%D0%9E%D0%A8%D0%98%D0%A2-%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-2018-%D1%83%D1%81%D1%96.pdf
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/09/%D0%97%D0%9E%D0%A8%D0%98%D0%A2-%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-2018-%D1%83%D1%81%D1%96.pdf
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/09/%D0%97%D0%9E%D0%A8%D0%98%D0%A2-%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-2018-%D1%83%D1%81%D1%96.pdf
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/09/%D0%97%D0%9E%D0%A8%D0%98%D0%A2-%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-2018-%D1%83%D1%81%D1%96.pdf
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/09/%D0%97%D0%9E%D0%A8%D0%98%D0%A2-%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-2018-%D1%83%D1%81%D1%96.pdf
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/09/%D0%97%D0%9E%D0%A8%D0%98%D0%A2-%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-2018-%D1%83%D1%81%D1%96.pdf
http://psy.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/09/%D0%97%D0%9E%D0%A8%D0%98%D0%A2-%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-2018-%D1%83%D1%81%D1%96.pdf


№ 
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 

5 Захист дисертації на здобуття 
наукового ступеня; 

– 

6 Наукове керівництво 
(консультування) здобувача, який 
одержав документ про 
присудження наукового ступеня; 

ЦИМБАЛ Інна Валеріївна, тема дисертації «Психологічні 
особливості навчання студентів технічних спеціальностей 
роботі з іншомовними науковими текстами», спеціальність 
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Дата захисту 17 
жовтня 2019 року. Диплом кандидата наук ДК №054874 від 
16 грудня 2019 року. 

7 Участь в атестації наукових 
кадрів як офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої ради, або 
члена не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад; 

ПЕТРОВА Лариса Геннадіївна. «Соціально-психологічні 
чинники задоволеності професійною діяльністю менеджера з 
персоналу». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 
психологічних наук за спеціальністю 19.00.10 – організаційна 
психологія; економічна психологія. – ЗВО «Університет економіки 
та права «КРОК». – Спецрада: К 26.130.02. – Київ, 2016. (28 
вересня) 

Боковець Ольга Ігорівна. «Соціально-психологічні умови 
розвитку інноваційного потенціалу студентів закладу вищої 
технічної освіти». Дисертація на здобуття ступеня доктора 
філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за 
спеціальністю 053 Психологія. – ЗВО Національний технічний 
університет України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського». – Спеціалізована вчена рада: ДФ 26.002.035. 
– Київ, 2021. (29 квітня) 

8 Виконання функцій 
(повноважень, обов’язків) 
наукового керівника або 
відповідального виконавця 
наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена 
редакційної колегії/експерта 
(рецензента) наукового видання, 
включеного до переліку фахових 
видань України, або іноземного 
наукового видання, що 
індексується в бібліографічних 
базах; 

Journal of Education & Pedagogy (A Peer Reviewed 
International Restarch Journal). Institut of Education, Behsuma, 
C.C.S. University, Meerut, India (ISSN 0975-0797). – Член 
редколегії з 2012 по теперішній час. 

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; 

1. Vynoslavska, Olena. Problems of Implementation of Ethical 
Organizational Changes in the Ukraine / Матеріали ІХ 
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні 
проблеми управління: імперативи забезпечення сталого 
розвитку» (23-24 лист. 2017 р.,  м. Київ). – К. : ТОВ НВП 
«Інтерсервіс», 2018. – C. 258-259. 

2. Винославська О.В. Особливості поєднання ІКТ та 
педагогічних технологій при викладанні «Економічної 
психології» / Організаційна та економічна психологія в 
Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези 
доп. ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. з організаційної 
та економічної психології (12-13 квітня 2018 року, м. Київ). 
– Київ, 2018. – С. 139-140. 

3. Винославська О.В. Особливості імплементації Етичного 
кодексу у вищому навчальному закладі / Шляхи 
духовного розвитку людини і суспільства: Тези ХVІІІ 
Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 
Україна, 26-27 травня 2018 р.). – К. : "Арктур-А",  2018. – 
С. 31-32. 

4. Винославська О.В. Етапи становлення творчої активності 
викладача університету в процесі педагогічної діяльності / 
Педагогіка та психологія сьогодні: постулати минулого і 
сучасні теорії : Збірник наукових робіт учасників 
Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 
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жовтня 2018 р., м. Одеса). – Одеса: ГО «Південна 
фундація педагогіки», 2018. – Ч. 1. – С. 91-95. 

5. Vynoslavska, Olena. The Development of Creativity of the 
University Teacher in the Process of Pedagogical Activity / 
International Multidisciplinary Conference “Science and 
Technology of the Present Time: Priority Development 
Directions of Ukraine and Poland”, Wolomin, Republic of 
Poland, 19-20 October 2018. Volume 6. Wolomin: “Baltija 
Publishing”, 2018. – С. 11-14. 

6. Винославська О.В. Норми і творчість у професійній 
діяльності соціального працівника / Соціальна робота і 
сучасність: теорія і практика вирішення проблем 
учасників і постраждалих у збройних конфліктах (28 
березня 2019 р., м. Київ) / Укладачі: Гавва О.В., 
Казаков М.А., Колотило М.О., Новіков Б.В., Покуліта І.К. – 
К. : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2019. – С. 43-45. 

7. Винославська О.В. Категорія багатство в уявленнях 
сучасних студентів / Шляхи духовного розвитку людини і 
суспільства: Тези ХІХ Міжнародної науково-практичної 
конф. (25-26 травня 2019 р., Київ). – К. : 2019. – С. 6-7. 

8. Винославська О.В.,  Кононець М.О. Дослідження 
асоціацій сучасного студентства,  що пов'язані з 
багатством та його критеріями / Актуальні проблеми 
розвитку організаційної та економічної психології в 
Україні : Тези ІІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної 
та економічної психології (20-22 червня 2019р.,  м. 
Камянець-Подільський) / за наук. ред. С. Д. Максименка, 
Л. М. Карамушки. – К. - Камянець-Подільський, 2019. – 
С. 86-87. 

9. Винославська О.В. Oсобливості поєднання ІКТ і 
педагогічних технологій у процесі викладання навчальної 
дисципліни «Економічна психологія» / Психологія та 
педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток 
практики в Україні: Збірник тез наукових робіт учасників 
Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 
22 лютого 2020 р.). Львів: ГО «Львівська педагогічна 
спільнота», 2020. Ч. 2. – С. 17-21. 

10. Vynoslavska O. V. The technique of training in economic 
psychology on conditions of reduction of academic hours / III 
International scientific conference “Modernization of the 
educational system: world trends and national peculiarities” : 
Conference proceedings. February 21st, 2020. Kaunas: 
Baltija Publishing, 2020. – P. 91-95. 

11. Винославська О.В. Мотиви вторинної занятості студентів 
на ринку праці / Соціалізація особистості в умовах 
системних змін: теоретичні і прикладні проблеми: тези ХV 
Міжнародної наук.-практ. конференції (20 березня 2020 
року, м. Київ) / За наук. ред. С.Д. Максименка, 
Л.М. Карамушки та ін. – Київ: Інститут психології імені 
Г.С.Костюка НАПН України, 2020. – С. 12-14. 

12. Винославська О.В. Управління інтелектуальним 
розвитком студентів шляхом урахування властивостей 
навчального матеріалу / Соціально-психологічні проблеми 
суспільства: матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції, м. Київ, 10 квітня 2020 р. – К.: Таврійський 
національний університет імені В.І. Вернадського, 2020. –  
С. 9-12. 

13. Винославська О.В., Кононець М.О. Етичне лідерство як 
засіб реалізації моральних принципів і норм ділової етики 
в діяльності організацій / Шляхи духовного розвитку 
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людини і суспільства: Матеріали ХХ Міжнародної 
науково-практичної конференції. (30-31 травня 2020 р., 
Київ). –К. : МБКОФ «За покликом серця», 2020 – С. 7-9. 

14. Винославська О.В., Глазунова О.Р. Динаміка уявлень 
студентської молоді про зміст поняття «українська душа» 
/ Шляхи духовного розвитку людини і суспільства: 
Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної 
конференції. (30-31 травня 2020 р., Київ). –К. : МБКОФ 
«За покликом серця», 2020 – С. 211-215. 

15. Винославська О.В. Культурно-психологічний вимір 
професійної діяльності сучасного викладача / Вища 
освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: 
стан, проблеми, перспективи розвиту: м-ли 
Всеукраїнської дистанційної наук.-практ. конф. з 
міжнарожною участю (1 жовтня 2020 року, м. Київ). – 
URL: 
http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/6385/document
.pdf 

16. Винославська О.В. Інтелект – творчість – моральність / 
Філософія і науково-технічна творчість у хронотопі 
технічного університету: Матеріали ІІІ Міжнародної 
науково-практичної конференції / Укладачі: Новіков Б.В., 
Покулита І.К., Колотило М.О., Гавва О.В. (25 листоп. 2020 
р., Київ). – К.: Ліра-К, 2020. – С. 77-80. 

17. Винославська О.В., Кононець М.О. Культурно-
психологічні виміри економічної безпеки особистості в 
умовах пандемії COVID-19 /  Шляхи духовного розвитку 
людини і суспільства: Матеріали ХХІ Міжнародної 
науково-практичної конференції. (29-30 травня 2021 р., 
Київ). – К. : МБКОФ «За покликом серця», 2021 – С. 7-14. 

18. Винославська О.В., Кононець М.О. Формування в 
майбутніх фахівців базових компетентностей з психології 
лідерства / Наукові досягнення. Відкриття та шляхи 
розвитку педагогічної науки: Матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції (28-29 травня 2021 р., 
м. Запоріжжя). – Запоріжжя: Класичний приватний 
університет, 2021. – С. 79-82. 

19. Олена Винославська, Марія Кононець. Основні загрози 
економічній безпеці особистості в умовах пандемічних 
обмежень / Матеріали XI Міжнародної науково-
практичної конференції «Проблеми сучасного 
менеджменту: Трансформація державного адміністрації у 
постковідному світі» (8-19 листопада 2021 р., Київ). – С. 
35-40. 

20. Винославська О. В., Кононець М. О. Про перспективи 
застосування навчальних квестів у підготовці практичних 
психологів / Психологія: від теорії до практики: 
Інноваційні технології в роботі практичного психолога 
(матеріали V Міжнародної науково-практичної 
конференції, 31 травня 2022 року, м. Суми) / за заг. ред. 
А. В. Вознюк, О. Ю. Василега. [у 2-х ч.]. Ч. 1. Суми: НВВ 
КЗ СОІППО, 2022. – С. 10-13. 

 

13 Проведення навчальних занять із 
спеціальних дисциплін іноземною 
мовою (крім дисциплін мовної 
підготовки) в обсязі не менше  
50 аудиторних годин на 
навчальний рік; 

2018-2019 н. рік - Лекції і практичні заняття англійською мовою 
з дисциплін «Psychology» та «Social Psychology» в 
обсязі 95 годин 

2019-2020 н. рік - Лекції і практичні заняття англійською мовою 
з дисциплін «Psychology» та «Social Psychology» в 
обсязі 125 годин 

2020-2021 н. рік - Лекції і практичні заняття англійською мовою 

http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/6385/document.pdf
http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/6385/document.pdf
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з дисциплін «Psychology» та «Social Psychology» в 
обсязі 555 годин 

2021-2022 н. рік - Лекції і практичні заняття англійською мовою 
з дисциплін «Psychology», «Social Psychology» та 
«Pedagogical Mastery» в обсязі 194 години 

19 Діяльність за спеціальністю у 
формі участі у професійних 
та/або громадських об’єднаннях; 

Член Української асоціації організаційних психологів та 
психологів праці 

Член Європейської мережі етики бізнесу (European 
Business Ethics Network – EBEN) 

20 Досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше п’яти 
років (крім педагогічної, науково-
педагогічної, наукової діяльності) 

 

 
Професор кафедри психології і педагогіки   Олена ВИНОСЛАВСЬКА 
 


