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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 38 

Ліцензійних умов)   

1 2 3 4 5 
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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 та ін..; 

 

1. Blokhina I.O., Moskalenko O.V. The question of Internet addiction among the modern college-

age population / I. O. Blokhina, O.V.  Moskalenkо // European Journal of Education and Applied 

Psychology. – 2018. – № 2. – Р. 3-7.   (видання входить до наукометричної бази Сopernicus)  

 



2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України; 

1. Москаленко О.В. (2021) До проблеми дослідження психологічної зрілості особистості 

// Науковий огляд, 4(76), ТОВ TK Meganom, Київ, С. 46-59.   

2. Блохіна І.О., Москаленко О.В. Роль і місце професійно значущих якостей викладача в 

процесі дистанційної форми навчання. Актуальні проблеми психології: Збірник 

наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 14: 

Методологія і теорія психології. – Випуск 4. Київ – Ніжин. Видавець« ПП Лисенко 

М.М.». 2020. – C.15-25. 

3. Москаленко О.В., Блохіна І.О. До проблеми дослідження емоційного інтелекту та 

його значення в процесі міжособистісної взаємодії / О.В. Москаленко, І.О. Блохіна // 

Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України. Том 14: Методологія і теорія психології. – Випуск 3. 

Київ – Ніжин. Видавець «ПП Лисенко М.М.». 2020. – 392с. – С. 165-175.  

4. Блохіна І.О., Москаленко О.В. До проблеми формування психологічної безпеки 

особистості в малих групах / І.О.Блохіна, О.В. Москаленко // Актуальні проблеми 

психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України. Том XIV: Методологія і теорія психології. – Випуск 2. Київ – Ніжин. 

Видавець «ПП Лисенко М.М.». 2019. – С. 71-79. 

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

жизнестойкости и смысложизненных ориентаций личности // Науковий огляд. – № 3 

(56), 2019. – С. 69-80. 

6. 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 XIV: Методологія і теорія психології. – Випуск 1. 

Київ – Ніжин. Видавництво « ПП Лисенко М.М.». 2018. – С. 45-53. 

7. Блохіна І.О., Москаленко О.В. До проблеми вивчення Інтернет-залежності у сучасної 

студентської молоді / І. О. Блохіна, О.В. Москаленко //  Науковий огляд – 2018. – №3 

(46). –С. 152-161. 

8. Москаленко, О. В. Особливості самоактуалізації студентів протягом навчання у ВНЗ / 

О. В. Москаленко // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка : збірник 

наукових праць. – 2016. – № 3 (48). – С. 116–122 . 

 



3) наявність виданого підручника чи навчального 

посібника або монографії; 

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; 

– 

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; 

– 

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; 

– 



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; 

– 

11) участь в атестації наукових працівників як 

офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої 

вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих 

вчених рад); 

– 

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; 

1. Економічна психологія: комплекс навчально-методичного забезпечення бакалаврів 

всіх спеціальностей, денної форми навчання. Укл. : Стовбун О.А., Москаленко О.В.–К. 

: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2017. – 65с. 

2. Педагогічна майстерність: комплекс навчально-методичного забезпечення магістрів 

всіх спеціальностей денної форми навчання. Укл.: Волянюк Н.Ю.,Москаленко О.В. –

К. : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2016. – 68с. 

3. Педагогіка: Метод. рекомендації до вивчення дисципліни длястудентів 

факультетубіомедичної інженерії / Уклад.: Є. В. Пузирьов, О.М.Мелащенко, О. В. 

Москаленко. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 66с. 



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) 

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше 

п’яти років; 

- 



18) наукове консультування установ, підприємств, 

організацій протягом не менше двох років. 

- 

 


