
 
 

ПІБ Рябоконь Надія Станіславівна 

Науковий ступінь/ вчене 

звання 

- 

Посада Старший викладач Чернігівського інституту 

імені Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП». 

Науково-педагогічна 

діяльність 

8 років 

Досвід іншої (не науково-

педагогічної роботи) 

Працювала за сумісництвом на курсах 

цільового призначення за напрямом 

«Менеджер (управитель) з питань комерційної 

діяльності та управління» в Краматорському 

міському центрі зайнятості. 

Дослідження і розробки за 

останні 5 років 

Науково-популярні та дискусійні публікації з 

наукової та професійної тематики 

1. Рябоконь Н. С. Когнітивні компоненти 

психологічної культури курсантів МВС 

України. Можливості і проблеми 

інноваційного розвитку економіки, 

суспільства, особистості: матеріали VІІІ 

Міжвузівської науково-практичної конференції 

(17-18 травня 2014 р.) / ред. кол.: Масалаб Р.М. 

(відп.ред.) та ін. Краматорськ: Краматорський 

економіко-гуманітарний інститут, 2017. С. 377-

379. 

2. Рябоконь Н. С., Кайманова Я. В. 

Психологічні особливості формування 

професійної самосвідомості викладача.  

Педагогіка та психологія сьогодні: постулати 

минулого у сучасні і сучасні теорії: збірник 

наукових робіт учасників міжнародної 

науково-практичної конференції (19-20 жовтня 

2018 р., м. Одеса). Одеса: ГО «Південна 

фундація педагогіки», 2018. Ч.1. С.10-13. 



3. Рябоконь Н. С. Технологія розвитку 

професійної свідомості викладача вищої 

школи. Суспільство і держава: збірник 

матеріалів, робіт учнів, студентів, аспірантів і 

молодих вчених XVІII Всеукраїнської науково-

практичної конференції (24 травня 2019 року). 

Сєвєродонецьк: Сєвєродонецький інститут 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019.  

4. Рябоконь Н. С. Проблема розвитку 

професійної компетентності сучасних 

викладачів вищих навчальних закладів. 

Інноваційні наукові дослідження у сфері 

педагогічних та психологічних наук: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, 

м. Київ, 2-3 жовтня 2020 р. К.: Таврійський 

національний університет імені В. І. 

Вернадського, 2020. С. 66-69 

5. Riabokon N. S., Kaimanova Y. V. Social 

transitivity as a factor in the formation of the value 

structure of a person in the process of studying at 

a university. International scientific conference 

«Innovatine projects and programs on psychology, 

pedagogy and education»: conference 

proceedings, December 10-11, 2021. Riga, Latvia: 

«Baltija Publishing», 2021. P. 24-27. 

5. Рябоконь Н.С. Антиципаційна 

спроможність у системі особистісних 

предикторів академічної успішності здобувачів 

вищої школи. Психологія і педагогіка на 

сучасному етапі розвитку наук: актуальні 

питання теорії і практики. Збірник наукових 

робіт учасників міжнародної науково-

практичної конференції (17–18 грудня 2021 р.). 

Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 

2021. С. 52-55 

Підвищення кваліфікації за 

останні 5 років 

1. Приватний вищий навчальний заклад 

«Краматорський економіко-гуманітарний 

інститут» (СПК № 22031830/000193-17 від 

22.06.2017 р.) 

2. Державний вищий навчальний заклад  

«Донбаський державний педагогічний 

університет» з «24» листопада 2021 року до 

«24» січня 2022 року, 6 кредитів ЄКТС (180 

годин). Довідка № 15/22 від 24.01.2022 р. 
 


