
Таблиця досягнень у професійній діяльності науково-педагогічного працівника 

Дем’яненко Юлія Олександрівна 
 (прізвище, ім’я, по батькові) 

кафедри «Психології» 
(назва кафедри) 

За період з 01.01.2017 по 31.12.2022 

Показники діяльності 

Відповідність показникам 

(надається розгорнута інформація: бібліографія статей, 

підручників, посібників; назви фахових видань із 

зазначенням сторінок; відомості про авторські свідоцтва і 

патенти; і т.п.) 

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; 

1. Anishchenko, V., Rembach, O., Shportiuk, O., Razumeyko, N., & 

Demyanenko, Y.. Entrepreneurship activity as the competence of preparation 

for law enforcements. Journal of Entrepreneurship Education. Volume 22, 

Issue 5, 2019 1 1528-2651-22-5-456 

2. Дем’яненко Ю.О. Використання терапевтичного наративного підходу 

в роботі із суб'єктами пробації. Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія «Психологічні науки» 2017, вип.5 Т.1.  

3. Дем’яненко Ю.О., Разумейко Н.С., Дейнеко С.М., Могильний Ф.В. 

Теоретико-методологічні особливості формування екологічної 

свідомості особистості. Virtus. Scientific journal. February, issue 21, 2018. 

С.98-101. 

4. Дем’яненко Ю.О., Олефір Л.І., Шпортюк О.М., Разумейко Н.С. 

Особливості складання досудової доповіді на основі збору біографічного 

матеріалу. Virtus / Scientific journal / June, issue 35, 2019. C.49-53  

5. Разумейко Н.С., Ткаченко О.Г., Дем'яненко Ю.О. Вікові та статеві 

особливості вияву агресії в поведінці сучасних підлітків. Науковий вісник 

Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2020. №1 (4) . 

С. 95-99. 



6. Аніщенко В.О., Дем’яненко Ю.О., Пасічник О.М. Професіограма 

офіцера ювенальної пробації як еталонна модель підготовки 

кваліфікованого фахівця. Virtus. Scientific journal., issue50, 2021. C.64-68.  

 

7. Дем’яненко Ю.О.,Разумейко Н.С., Вдовиченко А.В.,Філіпович В.М. 

Теоретико-методологічні засади вивчення процесу адаптації в умовах 

позбавлення волі.Virtus. Scientific journal., issue52, 2021. C.39-43. 

 

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); 

Дем’яненко Ю.О. Актуальні напрями професійної підготовки офіцерів у 

закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання: монографія / 

В. О. Аніщенко, С. М. Єрмак,О. П. Шеремета та ін.; за заг. ред. В. О. 

Аніщенко; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: 

Академія ДПтС, 2021. 316 с. 

 

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; 

 

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня;  

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який 

одержав документ про присудження наукового ступеня; 

 

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного 

опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, 

або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених 

рад; 

Плескач Богдан Вадимович. «Особливості внутрішньо 

особистісного конфлікту в онкогематологічних хворих». 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

психологічних наук.19.00.04 

Гончаренко Н.А. «Особливості психологічної допомоги 

батькам дітей із синдромом дефіциту уваги та 



гіперактивності» Дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата психологічних наук.19.00.04 

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; 

 

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”; 

 

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 

1. Дем’яненко Ю.О. Застосування методів наративної психології у 

процесі соціально-виховної роботи із засудженими.. «Актуальні 

проблеми освіти, науки та галузевого законодавства у світлі вимог 



тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій; Стратегії реформування судоустрію, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015-2020 роки»: міжнар. заоч. наук.-практ. 

конф. (м. Чернігів. Академія ДПтС 30 червня 2017 року) 

2. Дем’яненко Ю.О., Разумейко Н.С. Формування екологічної свідомості 

через усвідомлення особистістю власного здоров’я. «Правові, соціальні 

та екологічні аспекти захисту довкілля»: І всеукр. наук-практ. конф. 

(м. Чернігів. Академія ДПтС 2017 р.) 

3. Дем’яненко Ю.О., Мазур Т.В., Філіповіч В.М. Роль емоційних станів 

у професійній взаємодії. «Інтеграція юридичної освіти, науки і 

практики як основа сталого розвитку кримінально-виконавчого 

законодавства України»: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів 12-13 

жовтня 2017 року) 

4. Дем’яненко Ю.О. Мова як метод дослідження свідомості та досвіду 

особистості. «Концептуальні проблеми розвитку регіону в умовах 

децентралізації»: ІХ міжнар. наук.-практ. конф. (м.Чернігів. 

Чернігівський інститут імені Героїв Крут Міжрегіональної Академії 

управління персоналом 26 квітня 2017 р.). 

5. Дем’яненко Ю.О., Олефір Л.І., Михайлова Т.С. Перспективи 

впровадження пост пенітенціарного супровіду. «Концептуальні 

проблеми розвитку регіону в умовах децентралізації»: ІХ міжнар. 

наук.-практ. Конф. (м. Чернігів. Чернігівський інститут імені Героїв 

Крут Міжрегіональної Академії управління персоналом 26 квітня 2018 

р.) 

6. Дем’яненко Ю.О. Усвідомлене відбування покарання, як головна мета 

виправної роботи із засудженими. «Права і свободи людини та їх 

забезпечення в умовах несвободи»: міжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Чернігів 1 листопада 2018 р.). 

7. Дем’яненко Ю.О. Роль негативних емоційних станів в ситуації 

професійної взаємодії. «Сучасні світові тенденції розвитку 

інформаційних технологій економіки і права» : XV міжнар. наук.-

практ. конф. (м.Чернігів 18 квітня 2019 р.) 

8. Запорожець О.М., Дем’яненко Ю.О. Особливості формування 

міжособистісних відносин дітей дошкільного віку з однолітками. 

«Актуальні проблеми розвитку територіальних громад» ХІ міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Чернігів 17 квітня 2019 р.) 

9. Селюк М.В., Демьяненко Ю.О. Особливості впливу материнської 

депривації на розвиток дитини. «Актуальні проблеми розвитку 

територіальних громад» ХІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів 17 



квітня 2019 р.) 

10. Строн О.В., Демьяненко Ю.О. Особливості формування 

самооцінки молодшого школяра в навчальній діяльності«Актуальні 

проблеми розвитку територіальних громад» ХІ міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Чернігів 17 квітня 2019 р.) 

11. Дем’яненко Ю.О. Усвідомлене відбування покарання, як головна 

мета виправної роботи із засудженими. «Права та свободи людини та 

їх забезпечення в умовах несвободи»: міжнар. наук.-практ. конф.(м. 

Чернігів 1 листопада 2018 р.) 

12. .Дем’яненко Ю.О. Роль негативних емоційних станів в ситуації 

професійної взаємодії. Інститут соціальної та політичної психології 

«Комунікативні технології врегулювання соціальних конфліктів в 

інформаційному суспільстві». 

13. Демьяненко Ю.О. Олефір Л.І. Особливості соціально-

психологічного підходу до складання досудової доповіді. «Проблеми 

та досягнення сучасної науки»: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Корк, 

Ірландія. 6 травня 2019 р.) 

14. Дем’яненко Ю.О., Бойправ О.О. Самотність як соціально-

психологічний феномен. «Психологічні та педагогічні проблеми 

професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи 

МВС України»: тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф.(Харків, 27 

березня 2020р) 199-202 С. 

15. Дем’яненко Ю.О., Олефір Л.І. Психосоціальні особливості прояву 

професійної деформації та професійного вигорання у працівників 

державної-кримінально-виконавчої служби. Abstracts of VII Internatinal 

Scientific and Practical Conference (Liverpool, United Kingdom, 4-6 March 

2020). Liverpool, United Kingdom 2020. P.456-458. 

16. Інтернет-конференція «Встановлення позитивних взаємин із 

правопорушником як принцип пробації» (м. Харків 18 грудня 2020)  

17. Дерев’янко С.П., Дем’яненко Ю.О. Ілюзії сучасної молоді. Х 

міжнародна науково-практична конференція «Тopical 

issues,achievements and innovations of fundamental and applied sciences» 

(09-12 березня 2021 Лісабон, Португалія). С. 292-295 

18. Дем’яненко Ю.О. Єльцова Я.Є. Формування психологічного 

благополуччя особистості, як запорука успішної ресоціалізації 

особистості. "Кримінально-виконавча система України та її роль у 

розбудові правової і соціальної держави: матеріали VІI заочної 

науково-практичної конференції (м. Чернігів, 12 березня 2021р.) С. 39-



41. 

 

13) проведення навчальних занять із спеціальних 

дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної 

підготовки) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на 

навчальний рік; 

 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I 

або II 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, 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) діяльність за спеціальністю у формі участі у 

професійних та/або громадських об’єднаннях; 

 

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше 

п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності). 

 

 

Потрібно мати обов’язково:  

Підвищення кваліфікації (вказати серію та номер 

документа, назву установи, кількість годин)  

Сумарно підвищення кваліфікації за вказаний період має 

складати не менше 6 кредитів ЄКТС (180 годин). 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС/041046 від 12 

грудня 2017 року.Національний педагогічний університет ім. 

М.П. Драгоманова.  

  

Контактний телефон 063-6286833 

Електронна адреса u.demjanenko1980@gmail.com 

 


