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Канюка, Інна Олександрівна (2017) 

Професійна рефлексія студентів-

психологів: програма розвитку The New 

Education Review (3). с. 273-285. 

(Scopus). 

Сергєєнкова, Оксана Павлівна, 

Столярчук, Олеся Анатоліївна та  (2019) 

Формування психологічної готовності 

студентів до майбутньої професійної 

діяльності Humanitarium: зб. наук. праць 

ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди" (1 (42)). с. 

164-173. 

 Столярчук, Олеся Анатоліївна та 

Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2019) 

Гармонізація становлення особистості 

майбутнього фахівця Науковий вісник 

Херсонського державного університету. 

Серія: Психологічні науки (4). с. 131-

137. ISSN 2312-3206 

http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/322/ 

Бєлєнька Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, 

професор http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/334/ 
Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2019) Дошкольное заведение и 

семья: сотрудничество ради ребенка Дошкільне виховання (2). С. 

3-7.  

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2019) Личность педагога: в 

измерении запросов XXI века Дошкільне виховання (4). С. 3-5.  

Бєлєнька, Ганна Володимирівна и Кондратець, Інна Вікторівна 

(2019) The formation and development of a child's skills to be free in 

the conditions of kindergarten The potential of modern science (3). С. 

61-69. 
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http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29174/
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29174/
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30013/
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http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26904/
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Жильцов 

Андрій 

Олексійович 

2018 рік 

(денна) 

 

Психологічні 

особливості 

формування 

консультаційної 

компетентності у 

фахівців соціально-

реабілітаційних 

центрів 

(протокол №3 

від 28.03. 2019 р.) 

Сергєєнкова О.П., 

д. психол. н., 

професор 

Сергєєнкова, Оксана Павлівна та 

Канюка, Інна Олександрівна (2017) 

Професійна рефлексія студентів-

психологів: програма розвитку The New 

Education Review (3). с. 273-285. 

(Scopus). 

Столярчук, Олеся Анатоліївна та 

Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2019) 

Формування психологічної готовності 

студентів до майбутньої професійної 

діяльності Humanitarium: зб. наук. праць 

ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди" (1 (42)). с. 

164-173. 

http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/322/ 

 

Лозова Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, 

професор http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/135/ 

 

Лозова, Ольга Миколаївна (2019) Реалізація вимог Європейського 

сертифікату з психології в підготовці практичного психолога в 

Україні SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION, 1. с. 340-351.  

Мосьпан Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент 

http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/265/ 

Мосьпан, Наталя Вікторівна и Сисоєва, Світлана Олександрівна 

(2018) Концепция компетенции в международном и национальном 

образовательных контекстах Неперервна професійна освіта: теорія 

і практика, 1 - 2 (54 -55). С. 7-15. 

Поліщук Валерій Миколайович, доктор психологічних наук, 

професор http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/2129/ 

Поліщук, Валерій Миколайович (2018) Возрастное ненормативное 

кризисное развитие юношей (эмпирический срез) Психологічні 

виміри, культури, економіки, управління.- 432 с. (11). С. 220-227.  

Пристай 

Ольга  

Володимирівна 

2018 рік 

(денна) 

 

Психологічні умови 

формування 

управлінської 

компетентності 

керівників закладів 

загальної середньої 

освіти 

(протокол №2 

від 28.02.2019 р.) 

Міляєва В.Р., 

д. психол. н., 

професор 

Міляєва В.Р., Пристай О.В. 

Психологічні особливості управлінської 

компетентності керівників закладів 

загальної середньої освіти в умовах 

освітніх реформ / В.Р. Міляєва, О.В. 

Пристай // Педагогічна освіта: теорія і 

практика. Психологія. Педагогіка: 

збірник наукових праць – Київ: КУБГ, 

2019 – Випуск № 31 (1/2019) – С.60-65. 

Міляєва В.Р., Калюжна І. П. 

Особливості психологічно-

педагогічного супроводу професійного 

самовизначення старшокласників  / В.Р. 

Міляєва, І. П. Калюжна  // Проблеми 

сучасної психології: збірник наукових 

праць Запорізького національного 

університету та Інституту психології ім. 

Г. С. Костюка НАПН України /  за ред. 

С. Д. Максименка, Н. Ф. Шевченко, М. 

Г. Галич – Запоріжжя: ЗНУ, 2019. - № 2 

(16) – С. 79-84.  

Міляєва В.Р. Реалізація інституційного 

лідерства сучасного університету 

Коханова Олена Петрівна, кандидат психологічних наук 

http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/16/ 

Коханова, Олена Петрівна (2017) Информационно-психологическая 

культура личности: теоретический аспект Інноваційні наукові 

дослідження в сфері соціології, психології та політичних 

наук,Словацька республіка, м. Сладковічево. 

Сергєєнкова Оксана Павлівна, доктор психологічних наук,  

професор 

Столярчук Олеся Анатоліївна, доктор психологічних наук,  

доцент 

http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/322/ 

http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/216/ 

Столярчук, Олеся Анатоліївна та Сергєєнкова, Оксана Павлівна 

(2019) Гармонізація становлення особистості майбутнього фахівця 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: 

Психологічні науки (4). с. 131-137. 

Сергєєнкова, Оксана Павлівна та Столярчук, Олеся Анатоліївна 

(2018) Суб’єктність як чинник становлення особистості 

майбутнього фахівця /Humanitarium: зб. наук. праць ДВНЗ 

"Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди" (40). с. 86-93 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/20467/
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шляхом розвитку лідерського 

потенціалу окремих підрозділів / В.Р. 

Міляєва // Іноваційний університет і 

лідерство: проект і мікропроекти – ІІІ. – 

Варшава, 2019. – С. 365- 378.  

Учасник групи координаторів команд у 

проекті «Програма розвитку лідерського 

потенціалу університетів України» 2016 

– 2018 р. з ініціативи British Counsil в 

Україні; 

Учасник проекту «Інноваційний 

університет та лідерство. Фаза III: 

інновації та відносини з оточенням» 

2017-2018 н.р. у співпраці з 

Варшавським та Ягелонським 

університетами ( Польща); 

Учасник проекту «Розвиток лідер нової 

української школи» з 08 жовтня по 31 

жовтня 2019 р. за участі литовської 

Програми розвитку співпраці та 

сприяння демократії за фінансової 

підтримки Шведського Інституту 

http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/27/ 

Булана  

Людмила 

Володимирівна  

2019 рік 

(денна) 

 

 

Психологічні 

чинники гендерної 

соціалізації дітей 

дошкільного віку 

(протокол №10 

від 28.11.2019 р.) 

Ю.Ю. Савченко, 

к. психол. н., 

доцент 

Савченко Ю.Ю. Особливості 

формування статево-рольових уявлень у 

старших дошкільників /Юрій Юрійович 

Савченко // Молодий вчений. 

Видавничий дім «Гельветика». - Випуск 

10.2 (50.2) жовтень, 2017 . с. 94-97.  

Савченко Ю.Ю. Арт-терапія як засіб 

естетичного виховання дітей 

дошкільного віку / Юрій Юрійович 

Савченко // Актуальні проблеми 

психології: зб. наук. праць Інституту 

психології ім. Г.С. Костюка НАПН 

України; за ред. С.Д. Максименка. – 

Харків : КЦ ФОП Іванової М.А., 2018. – 

Том IV. Психологія розвитку 

дошкільника. – Випуск 14. – С. 251-262.  

Бєлєнька Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, 

професор http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/334/ 

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2019) Дошкільний заклад і 

родина:співпраця заради дитини// Дошкільне виховання (2). с. 3-7.  

Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років / наук. 

кер. проекту: В.О. Огнев’юк ; авт. кол.: Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, 

Н.І. Богданець-Білоскаленко [та ін.] ; наук. ред.: Г.В. Бєлєнька, М.А. 

Машовець ; Мін. осв. і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 

К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – 304 с. 

Бєлєнька Ганна Володимирівна та Гавриш Наталія Василівна (2015) 

Виховуємо базові якості старшого дошкільного віку в умовах 

ДНЗ//Мадрид, Харків. ISBN 978-617-7294-22-0  

Пономаренко Тетяна Олександрівна, доктор педагогічних наук  

http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/689/ 

 

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2019) Формування соціально-

моральної компетентності в старших дошкільників на засадах 

http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/27/
http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/334/
http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/689/
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27340/
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27340/


Савченко Юрій Юрійович та Булана 

Людмила Володимирівна Сім’я як 

чинник становлення психологічної статі 

дошкільника. New stages of development 

of modern science in Ukraineand EU 

countries: monograph. “BaltijaPublishing”, 

Riga, Latvia. 2019.  с. 429-446 

http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/150/ 

використання сюжетно-рольових ігор «Гуманітарний простір науки: 

досвід та перспективи»: зб. Матеріалів ХХІІ Міжнарод. наук. практ. 

інтернет-конф., 30 квітня 2019 р. – Переяслав- Хмельницький, 2019. 

– Вип. 22. – 465 с. (22). с. 173-178.  

Пономаренко, Тетяна Олександрівна та Волинець, Юлія 

Олександрівна (2018) Розвиток емпатії у старших дошкільників в 

умовах закладу дошкільної освіти Молодий вчений (11(63)). с. 256-

262.  

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2018) Forming senior 

preschoolers social orientation as the condition of developing their 

human einterrelations Association agreement: from partnership to 

cooperation collective monograph. с. 30-34.  

Мельниченко Ольга Володимирівна, кандидат історичних наук, 

доцент http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/66/ 

Мельниченко Ольга Володимирівна та Попель, Н.В. (2019) 

Методичні засади гендерного виховання дітей дошкільного віку 

Молодий вчений (9(73)). с. 83-86. ISSN 2304-5809 

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2016) Гендерна педагогіка як 

засіб формування акме-особистості Колективна (двоосібна). 

Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.  

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2016) Вплив гендерної 

педагогіки на формування критичного мислення у 

міждисциплінарному аспекті Педагогічна освіта: теорія і практика. 

с. 32-35. 

 

Бірюкова 

Каріна 

Дмитрівна 

2019 рік 

(денна) 

 

Психологічні 

чинники 

формування 

професійної 

компетентності 

психолога в 

міждисциплінарном

у супроводі дітей з 

аутизмом (протокол 

№10 

від 28.11.2019 р.) 

Т.В. Скрипник, 

д. психол. н., 

ст. наук. спів. 

Скрипник, Тетяна Вікторівна, доктор 

психологічних наук,  професор 

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2019) 

Специфика реализации 

междисциплинарного командного 

сопровождения в инклюзивной 

образовательной средеУкраины 
Актуальні питання корекційної освіти 

(педагогічні науки): збірник наукових 

праць: вип. 14./ за ред. В. М. Синьова, 

О. В. Гаврилова (14). С. 302-313 

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2019) 

Інклюзивне освітнє середовище. 

Дошкільне виховання (7). С. 7-11. 

Сергєєнкова Оксана Павлівна, доктор психологічних наук, 

професор http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/322/ 

Столярчук, Олеся Анатоліївна та Сергєєнкова, Оксана Павлівна 

(2019) Гармонізація становлення особистості майбутнього фахівця 
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: 

Психологічні науки (4). с. 131-137. 

Лозова Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, 

професор http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/135/ 

Лозова О.М. Реализация ребований Европейского сертификата по 

психологии в подготовке практического психолога в Украине. 

Society. Integration. Education. Proceedings of International Scientific 

Conference. May 24th-25th, 2019, vol.1, Rezekne Academy of 

Technologies, Rezekne, Latvia. рр. 340-350. (Web of Science). 
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