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№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по 

батькові працівника 

ЗВО 

Науковий ступінь, 

вчене звання, за якою 

кафедрою (спеціальністю) 

присвоєно  

Шифр і назва спеціальності, 

яку забезпечує працівник 

Забезпечені види і результати 

професійної діяльності особи за 

спеціальністю (пункт 30 Ліцензійних 

умов)   

1 2 3 4 5 

 

  Волянюк 

  Наталія 

  Юріївна  

Доктор психологічних 

наук (2007 р.). 

Спеціальність – 053 

Психологія (назва 

наукової спеціальності 

19.00.01 – загальна 

психологія, історія 

психології). 

Вчене звання – професор 

кафедра прикладної 

психології  (2008 р.). 
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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) 

 

Показники , що визначають рівень наукової та 

професійної активності науково-педагогічного 

працівника  

Характеристика профактивності викладача (детальний опис наявних 

результатів/досягнень, повної бібліографії наукових статей тощо)  

1 2 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій 

у періодичних виданнях, які включені до 

наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core Collection; 

 

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)  

Volianiuk N, Lozhkin G, Kolosov A, Buniak N, Osodlo V. Comparative analysis 

of self-reliance of athletes of different sports. Pedagogics, psychology, medical-

biological problems of physical training and sports. 2019; 23 (4):162-8. 

https://doi.org/10.15561/18189172.2019.0401 (видання входить до 

наукометричної бази Web of Science) 

 

https://doi.org/10.15561/18189172.2019.0201
https://doi.org/10.15561/18189172.2019.0401


2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України; 

1. Волянюк Н.Ю. Наукові маркери психологічної безпеки особистості 

майбутнього фахівця технічного профілю / Н.Ю. Волянюк, Г.В. Ложкін // 

Професійне становлення особистості. – 2015. - №4. – С. 36-42.   

2. Волянюк Н.Ю. Интегративные психические процессы регулирования 

деятельности /Н.Ю. Волянюк, Г.В.Ложкин // Збірник наукових праць 

«Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка» за 2015 р. - № 3 

(45). – с. 57-65.  

3. Волянюк Н.Ю. 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.  

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. 

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

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

6. Волянюк Н.Ю. 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  

7. Волянюк Н.Ю. Предиктори професійної деформації особистості  в спорті / 

Н.Ю. Волянюк, Г.В. Ложкін, А.Б.Колосов  Вісник післядипломної освіти, 

2020. Випуск 11(40) «Серія «Соціальні та поведінкові науки». С.48-63   

https://doi.org/10.32405/2522‐9931/2522-9958-2020-11(40)-48-63. 

8. Волянюк Н.Ю. Поведінкові патерни професійного самопочуття тренера  / 

Н.Ю. Волянюк, Г.В. Ложкін, А.Б.Колосов // Вісник післядипломної освіти, 

2020. Випуск 12(41). «Серія «Соціальні та поведінкові науки». – С.47-62   

https://doi.org/10.32405/2522‐9931/2522-9958-2020-12(41)-47-62.  

 

 

 

https://doi.org/10.32405/2522‐9931
https://doi.org/10.32405/2522‐9931/2522-9958-2020-11(40)-48-63
https://doi.org/10.32405/2522‐9931/


3) наявність виданого підручника чи навчального 

посібника або монографії; 

Волянюк Н.Ю. Психологія наукової діяльності: [Монографія] /                          

Н.Ю. Волянюк, Г.В. Ложкін, А.Б. Колосов, Б.В. Андрійцев. Київ: КПІ ім. Ігоря 

Сікорського; Центр ДЗК, 2020. 352 с.Психология труда: учебное пособие / 

Г.В.Ложкин, Н.Ю.Волянюк. – Киев: «Освита Украины», 2020. – 336 с.  

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. 

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, 

який одержав документ про присудження наукового 

ступеня; 

Потоцька І.С. Психологічні умови розвитку педагогічної обдарованості у 

майбутніх учителів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Ірина 

Сергіївна Потоцька; НАПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. - Київ, 

2014. - 21 c. - укp. 

Боковець О. І. Соціально-психологічні умови розвитку інноваційного 

потенціалу студентів закладу вищої технічної освіти. Дисертація на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 

Психологія (05 Соціальні та поведінкові науки). – Національний технічний 

університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського», Київ, 2021. 28 квітня 2021 р. 

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення 

до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя 

міжнародної категорії”; 

 

6) проведення навчальних занять із спеціальних 

дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 

аудиторних годин на навчальний рік; 

 



7) робота у складі експертних рад з питань проведення 

експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних 

рад Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх 

експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з 

вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох 

експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або 

Науково-методичної ради/науково-методичних комісій 

(підкомісій) з вищої освіти МОН; 

Наказ 1463л від 12 червня 2015 року 

«Про проведення акредитаційної експертизи» сформовано експертну комісію 

у склад якої увійшла завідувач кафедри психології і педагогіки 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут» доктор психологічних наук, професор Волянюк Наталія Юріївна. 

 

8) виконання функцій наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми (проекту), 

або головного редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до переліку наукових 

фахових видань України, або іноземного рецензованого 

наукового видання; 

Член редакційної колегії фахового збірника наукових праць «Вісник 

післядипломної освіти» Серія «Соціальні та поведінкові науки» 

9) керівництво школярем, який зайняв призове місце 

III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових навчальних предметів, II-III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів - членів Національного 

центру “Мала академія наук України”; участь у журі 

олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”; 

- 



10) організаційна робота у закладах освіти на посадах 

керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової 

установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за 

підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу 

(наукової установи)/навчально-методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/вченого 

секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря приймальної 

комісії та його заступника; 

Завідувач кафедри психології і педагогіки ФСП 

КПІ ім. Ігоря Сікорського 

11) участь в атестації наукових працівників як 

офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад); 

Член постійної спеціалізованої вченої ради Д 26.455.03 у Державному 

вищому навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України 

12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв 

та/або патентів загальною кількістю два досягнення; 

- 

13) наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій 

загальною кількістю три найменування; 

Психологія соціальних явищ: комплекс навчально-методичного забезпечення 

аспірантів спеціальності 053 Психологія Укл.: Ложкін Г.В., Волянюк Н.Ю., 

Кононець М.О. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 28 с. 

Психологія професійної діяльності: комплекс навчально-методичного 

забезпечення для підготовки аспірантів за спеціальністю 053 «Психологія» 

Укл.: Волянюк Н.Ю. – К. КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 32 с. 

Педагогічна акмеологія: комплекс навчально-методичного забезпечення 

аспірантів всіх спеціальностей, очної (денної/вечірньої) форми навчання. 

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

47 с. 

 



14) керівництво студентом, який зайняв призове місце 

на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або робота у складі організаційного 

комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком/проблемною групою; керівництво 

студентом, який став призером або лауреатом 

Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та 

проектів, робота у складі організаційного комітету або 

у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, 

інших культурно-мистецьких проектів; керівництво 

студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 

Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 

іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті 

України; виконання обов’язків тренера, помічника 

тренера національної збірної команди України з видів 

спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських 

змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у 

складі організаційного комітету, суддівського корпусу; 

 

15) наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних 

публікацій з наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти публікацій; 

- 



16) участь у професійних об’єднаннях за 

спеціальністю; 

Член International Association of Applied Psychology (IAAP), 8365 Keystone 

Crossing, Suite 107, Indianapolis, Indiana 46240, United States of America 

operationscenter@iaapsy.org  

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не 

менше п’яти років; 

Акредитована Експертною радою Вищої школи тренерів Республіки 

Білорусь (протокол засідання експертної комісії №1 від 24.11.2015р.) як 

психолог-консультант тренерів і спортсменів збірних команд  Республіки 

Білорусь 

18) наукове консультування установ, підприємств, 

організацій протягом не менше двох років. 

- 

 

mailto:operationscenter@iaapsy.org

