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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. – 
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C. 33-44. (Фахове видання) 
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) 

2 Наявність одного патенту на 
винахід або п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи корисну 
модель, включаючи секретні, або 
наявність не менше п’яти 
свідоцтв про реєстрацію 
авторського права на твір; 

 –  

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; 

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.  

Social Psychology : Educational-Methodical Guidance for 
Graduate Students. – Psychology / Comp.: O.V. Vynoslavska.  – 
Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2016. – 38 p. 

Психологія управлінської взаємодії: Комплекс навчально-
методичного забезпечення аспірантів спеціальності 053 
Психологія / Укл.: Г.В.Ложкін, О.В.Винославська,  – К. : КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2016. – 34 с. 

Методика викладання у вищій школі : Комплекс навчально-
методичного забезпечення підготовки магістрів усіх 
спеціальностей / Укл.: О.В.Винославська,  – К. : НТУУ «КПІ імені 
Ігоря Сікорського», 2016. – 62 с. 

Психологія та методика викладання фахових навчальних 
дисциплін у вищій школі : Комплекс навчально-методичного 
забезпечення для підготовки магістрів усіх спеціальностей / Укл.: 
О.В.Винославська.  – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 73 с. 
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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. – ВНЗ «Університет економіки 
та права «КРОК». – Спецрада: К 26.130.02. – Київ, 2016. (28 
вересня) 

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. 

9 Робота у складі експертної ради 
з питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або у складі 
галузевої експертної ради як 
експерта Національного 
агентства із забезпечення якості 
вищої освіти, або у складі 
Акредитаційної комісії, 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 або фахової передвищої 
освіти МОН, наукових/науково-
методичних/експертних рад 
органів державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування, або у складі 
комісій Державної служби якості 
освіти із здійснення планових 
(позапланових) заходів 
державного нагляду (контролю); 

– 

10 Участь у міжнародних наукових 
та/або освітніх проектах, 
залучення до міжнародної 
експертизи, наявність звання 
“суддя міжнародної категорії”; 
 

– 
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11 Наукове консультування 
підприємств, установ, організацій 
не менше трьох років, що 
здійснювалося на підставі 
договору із закладом вищої 
освіти (науковою установою); 

– 

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; 

Винославська О.В. Мораль підприємця професійна / 
Енциклопедія сучасної України. – 2019. – Т. 21. – С. 527. 

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 
з дисциплін «Psychology» та «Social Psychology» в 
обсязі 555 годин 

14 Керівництво студентом, який 
зайняв призове місце на I або ІІ 
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, Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, робота у 
складі організаційного комітету 
або у складі журі міжнародних, 
всеукраїнських мистецьких 
конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для 
забезпечення провадження 
освітньої діяльності на третьому 
(освітньо-творчому) рівні); 
керівництво здобувачем, який 
став призером або лауреатом 
міжнародних мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, робота у складі 
організаційного комітету або у 
складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 

– 
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фестивалів); 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 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 III—IV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових 
навчальних предметів чи II—III 
етапу Всеукраїнських конкурсів-
захистів науково-дослідницьких 
робіт учнів — членів 
Національного центру “Мала 
академія наук України” (крім 
третього (освітньо-
наукового/освітньо-творчого) 
рівня); 

– 

16 Наявність статусу учасника 
бойових дій (для вищих 
військових навчальних закладів, 
закладів вищої освіти із 
специфічними умовами 
навчання, військових навчальних 
підрозділів закладів вищої 
освіти); 

– 

17 Участь у міжнародних операціях 
з підтримання миру і безпеки під 
егідою Організації Об’єднаних 
Націй (для вищих військових 
навчальних закладів, закладів 
вищої освіти із специфічними 
умовами навчання, військових 
навчальних підрозділів закладів 
вищої освіти); 

– 

18 Участь у міжнародних військових 
навчаннях (тренуваннях) за 
участю збройних сил країн — 

– 



№ 
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 

членів НАТО (для вищих 
військових навчальних закладів, 
військових навчальних 
підрозділів закладів вищої 
освіти);. 

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) 

Педагогічний стаж 44 роки (НТУУ «КПІ). 

 

 

Професор кафедри психології і педагогіки   Олена ВИНОСЛАВСЬКА 

 


