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ПІБ Кононенко Сергій Валерійович 

Науковий ступінь/ вчене 

звання 

Кандидат психологічних наук, доцент 

Посада Завідувач кафедри психології, професор 

кафедри Чернігівського інституту імені 

Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП». 

Науково-педагогічна 

діяльність 

15 років 

Досвід іншої (не науково-

педагогічної роботи) 

Працюючи за сумісництвом на курсах 

професійної підготовки та перепідготовки 

працівників та спеціалістів, підвищення 

кваліфікації робочих кадрів та службовців, 

із надання освітніх послуг населенню у 

Краматорському міському центрі 

зайнятості, займався психологічною 

освітою, консультуванням безробітних, де 

набув додаткових знань та практичного 

досвіду у напрямі діяльності державного 

центру зайнятості 

Найважливіші публікації за 

останні 5 років 

Основні напрями наукової діяльності в 

межах науково-дослідної теми: 

«Формування психологічних компонентів 

процесу розвитку професійної 

самосвідомості сучасних здобувачів вищої 

освіти». 

 

Наукові публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових 

видань України: 

Кононенко С.В. Структура семантичного 



поля поняття «правова свідомість» // Теорія 

і практика сучасної психології : Збірник 

наукових праць. Психологічні науки. 

Запоріжжя: Класичний приватний 

університет, 2019. № 1, Т. 1. С. 183-187.  

Кононенко С.В. Методологічні підходи 

розроблення психолого-педагогічних 

аспектів розвитку правосвідомості 

майбутніх фахівців юридичного профілю. 

Науковий журнал «Вчені записки ТНУ 

імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія» 

Т. 32 (71) № 1, 2021. С. 147-151. 

Кононенко С.В. Моделі формування 

правосвідомості майбутніх фахівців 

юридичного профілю. Проблеми сучасної 

психології: науковий журнал. Запоріжжя: 

Видавничий дім «Гельветика», 2021. № 1 

(20) С.74-82. 

Кононенко С.В. Психологічні 

компоненти розвитку правосвідомості 

майбутніх юристів. «Науковий вісник 

Ужгородського національного 

університету. Серія: Психологія» № 3, 2021. 

С. 59-63. 

Кононенко С.В. Структурно-

функціональні компоненти процесу 

розвитку професійної самосвідомості 

фахівців юридичного профілю. Вісник 

Львівського університету. Серія 

психологічні науки. 2021. Випуск 11. С. 72-

79. 

Кононенко С.В. Формування 

психологічних компонентів процесу 

розвитку професійної самосвідомості 

сучасних здобувачів вищої освіти. 

Науковий журнал «Вчені записки ТНУ 

імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія»  

Том 33 (72) № 1 2022. С. 55-60.  

Підвищення кваліфікації за 

останні 5 років 

Стажування на кафедрі психології 

Державного вищого навчального закладу 

«Донбаський державний педагогічний 

університет» в період з 24.11.2021 року по 

24.01.2022 року в обсязі 180 годин.  

Довідка № 13/22 від 24.01.2022 року № 61-

22-13 



Співпраця з підприємствами 

за останні 5 років 

Співпраця із регіональною громадською 

організацією «Ліга психіатрів, 

психотерапевтів, наркологів, неврологів та 

психологів України в Донецькій області»  
 

Співпраця із Донецьким науково-

дослідним експертно-криміналістичним 

центром МВС України (Донецький НДЕКЦ 

МВС). Співпраця щодо підвищення якості 

освітньої та наукової діяльності у системі 

психологічної та правової освіти, та 

взаємного обміну досвідом з метою 

розширення та поглиблення змісту їх 

наукової, освітньої та практичної діяльності 
 


