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shevenkoalla@ukr.net 

 
 
Досліджує питання  Досліджує питання профорієнтації, профорієнтаційної 

діагностики, профорієнтаційного консультування, психологічної діагностики персоналу; 
проведення співбесід, діагностики та оцінки професійних якостей потенційних співробітників, 
розвитку особистісно-професійних якостей персоналу, розробки і адаптації тестів для 
профвідбору та профорієнтації, комплексної психодіагностики особистості, психологічного 
консультування, створення портфоліо, написання науково-популярних матеріалів і наукових 
праць (статей, монографій, посібників, підручників). Автор понад 25 наукових та навчально-
методичних праць у зарубіжних і вітчизняних виданнях. 

 

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 
У межах виконання наукового дослідження «Розвиток психологічної готовності 

педагогічного персоналу до професійної діяльності в умовах Нової української школи» 
(2020–2022) здійснює дослідження індивідуальної теми «Психологічна готовність кар’єрних 
радників НУШ до корекційно-розвивальної роботи». 

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
Викладач навчальної дисципліни циклу вибіркових дисциплін підготовки здобувачів 

ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в ІПООД імені 
Івана Зязюна НАПН України, спеціальності 053 «Психологія» - «Портфоліо молодого 
вченого». 

 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

● Консультант Психологічного консультативно-тренінгового центру Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. 

● Викладач віртуальної кафедри психології Українського відкритого університету 
післядипломної освіти. 

● Член редакційної колегії щорічного науково-популярного видання Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна та Українського науково-
методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України 
«Психопедагогіка і життя». 
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МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

● Сертифікований учасник Українсько-Чеського семінару «Мультикультурне виховання 
у школі» у рамках проекту за підтримки Асоціації з міжнародних питань (АМО) на базі 
Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету ім. Бориса 
Грінченка (2017). 

● Сертифікований учасник тренінгу «Розвиток соціально-емоційних компетентностей 
ХХІ століття», 11-1212.19 р., схвалено МОН України, відповідає концепції НУШ, 
Міжнародний сертифікат Lions Quest (30 годин). 
  

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК 
 

● Розробник тренінгових психологічних програм: «Профорієнтаційний менеджмент у 
школі»; «Портфоліо педагогічного працівника»; «Професійне самовизначення та 
особистісне зростання»;  

● Автор сценарію драматичної лекції, спрямованої на емоційно-чуттєвий рівень 
особистості, що дозволяє зняти напругу, переосмислити проблемну ситуацію, знайти 
ефективний спосіб її вирішення; 

● Учасник тренінгу «Маніпуляція СТОП», 28.10.19 р. - 1.11.19 р., Центр медіації 
«Простір порозуміння», (47 академічних годин); 

● Автор навчально-розвивальної програми «Розвиток особистісно-професійного 
ресурсу вчителів», . 

● Підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної  педагогічної Освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка, лютий-березень 2019 р. 150 годин (5 кредитів 
ЕСТS). Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02136554/1642-19. 

● Підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті Національного авіаційного 
університету у період з 3.06.19 р. по 15.10.19 р включно. Навчальна програма 
«Пріоритетні напрями психології для викладачів ЗВО» за спеціальністю: 053 
«Психологія». 300 навчальних годин (10 кредитів). Серія ПК № 01132330/000938-19. 
 

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ 


