
Професійна активність викладача 

д.психол.н., доц. Олександра ПЛЮЩА 

кафедри психології і педагогіки 
(відповідно до Додатоку4 до Розпорядження 5-126 від 25.06.2020) 

 

№ 

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 

 Плющ 

Олександр 

Миколайович 

Доктор психологічних 

наук, старший 

науковий співробітник. 

053 «Психологія» 

Всі спеціальності 

університету, які 
обрали психологічні 
дисципліни 

1, 2, 3, 7, 8, 16, 17, 
11 (частково), 15 
(частково)  

 

Забезпечені види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю 

(пункт 30 Ліцензійних умов від 30.12.2015 № 1187(в редакції постанови Кабінету Міністрів 

Українивід 10 травня 2018 р. № 347) 

 

№ 

з/п 

Забезпечені види і результати 

професійної діяльності особи за 

спеціальністю (пункт 30 

Ліцензійних умов) 

Види і результати професійної діяльності 

особи за спеціальністю, яка застосовується 

довизнання кваліфікації, відповідної 

спеціальності 

1 2 3 

1 Наявність за останні п’ять 

років наукових публікацій у 

періодичних виданнях, які 

включені до науко метричних 

баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або 

WebofScienceCoreCollection; 

1. Pliushch A.N. Information support as a tool of social 

reforms’ correction. Sotsial’naya psikhologiya i 

obshchestvo = Social Psychology and Society, 2020. Vol. 

11, no. 2, pp. 5—19. DOI: 

https://doi.org/10.17759/sps.2020110201 (Scopus, Web of 

Science) 
2. Pliushch A.N. Formation of the subject: from 

subjectlessness to metasubjectness. Voprosy psikhologii, 

2020. № 3, pp. 14-26. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44428792(Scopus, Web 

of Science) 
3. Pliushch A.N. Identity as a constructed text. Voprosy 

psikhologii, 2018. № 1, pp. 28-39. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=32751768(Scopus, Web of 

Science) 

4. Pliushch А.N. That has nothing to do with me (A 

reconstruction of language image of the 

world). Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological 

Studies]. 2016. No 2. pp. 136-147. 

http://socis.isras.ru/article/6067 (Scopus, Web of Science) 

https://doi.org/10.17759/sps.2020110201
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44428792
https://elibrary.ru/item.asp?id=32751768
http://socis.isras.ru/article/6067


2 Наявність не менше п’яти 

наукових публікацій у 

наукових виданнях, 
включених до переліку 

наукових фахових видань 

України; 

Плющ А.Н. Информационное сопровождение 

образовательных реформ: анализ и оценки. Науковий 

вісник Херсонського державного університету. Серія 

«Психологічні науки». 2019. № 4. С. 204-217. 

http://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/1006/96

0 

Плющ О.М., Хоріна О.І., Цизман В.Е. Громадська 

думка як індикатор процесу здійснення освітніх реформ 

// Наукові студії із соціальної та політичної психології: 

зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та 

політичної психології; редакційна рада: М.М. 

Слюсаревський (голова), В.Г. Кремень,  С.Д. 

Максименко та ін.  К.: Міленіум, 2017. Вип. 39 (42). 

С. 188-202.  

Плющ О.М. Суб’єкт в сучасній психології: 

синергетична методологія аналізу // Педагогічний 

процес: теорія і практика (серія психологія). 2017. № 1 

(56). С. 34-39. 

3 Наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника або монографії; 

Плющ А.Н. Социально-психологические механизмы 

информационного влияния. Нежин: «Видавництво 

«Аспект-Поліграф», 2017. 244 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 

неменше 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; 

Експерт Національного фонду досліджень України 

http://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/1006/960
http://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/1006/960


8 Виконання функцій наукового 

керівника або відповідального 

виконавця наукової 

теми(проекту), або головного 

редактора/члена редакційної 

колегії наукового видання, 

включеного допереліку наукових 

фахових видань України, або 

іноземного рецензованого 

наукового видання 

Керівник Ініціативної НДР 0121U108264 " 
Психологічне забезпечення особистісного зростання 

фахівців в період професійного становлення "  
 

Членство у редакційних колегіях наукових 

періодичних видань: Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія «Психологічні 

науки». ISSN: 2312-3206 (Print), 2663-2764 (Online) 

9 Керівництво школярем, який 

зайняв призове місце III-IV етапу 

Всеукраїнськихучнівських 

олімпіад з базових навчальних 

предметів, II-III етапу 

Всеукраїнських конкурсів- 

захистів науково- дослідницьких 

робіт учнів - членів 

Національного центру “Мала 

академія наукУкраїни”; 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/в 

ідділення (наукової установи)/ 

філії/кафедри або 

іншоговідповідального 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)/відпов 

ідального 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); 

Учасник спеціалізованої вченої ради ДФ 26.002.035 по 

захисту дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії з галузі знань 05 - соціальні та 

поведінкові науки за спеціальністю 053 – психологія 

Боковець Ольги Ігорівни на тему "Соціально-

психологічні умови розвитку інноваційного потенціалу 

студентів закладу вищої технічної освіти" . Дата 

захисту: «29» квітня 2021 р. 

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 

- 

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,Паралімпійськи х 

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; 

Плющ О. М. Інформаційний супровід освітніх реформ 
/ О. М. Плющ // Педагогічна газета України. – 2019. – 
№ 4 (272), липень-серпень. 
https://lib.iitta.gov.ua/721559/1/PG-4%20%284%29.pdf 

16 Участь у професійних 

об’єднаннях за спеціальністю; 

Асоціація політичних психологів України. 

17 Досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти 
років; 

Стаж наукової діяльності 28 р. / науково-педагогічний 

стаж 10 р. 

18 Наукове консультування 

установ, підприємств, 

організацій протягом не 

менше двох років. 

- 

 

 

Доцент кафедри психології і педагогіки Олександр ПЛЮЩ 

https://lib.iitta.gov.ua/721559/1/PG-4%20%284%29.pdf
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