
 

ОСВІТА 

З  1989 по 1994  р.р. - Український державний педагогічний  університет  

ім. М. П. Драгоманова. Спеціальність «Педагогіка і психологія ( шкільна)», 

Присвоєно кваліфікацію спеціаліста: Викладач психолого – педагогічних 

дисциплін. Практичний психолог у закладах народної освіти. (Диплом   ЛВ № 

005579 від 10 червня 1994 року).   

У 2001 році  р.  закінчила Київський Національний економічний університет, 

отримала бзову вищу освіту за напрямом підготовки  « Право» та здобула 

кваліфікацію  бакалавра з  правознавства». (Диплом  КВ №15494664 від 30 червня 

2001 року ). 

У 2020 році здобула другий ( магістерський рівень) вищої освіти у 

Державному закладі вищої освіти « Університет менеджменту освіти» НАПН 

України зі спеціальності « Менеджмент» , освітня програма «Управління 

навчальними закладами  ». (Диплом магістра з відзнакою М 20№104019 від 17 

вересня 2020 року). 

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Свій професійний шлях Шолох Олена Анатолііївна розпочала в 1994 році на 

посаді асистента кафедри психологї у Чернігіському державному педагогічному 

університеті імені Т.Г.Шевченка, продовжила свою професійну діяльність на 

посаді старшого викладача кафедри психології в Чернігівському обласному 

інституті післядипломної педагогічної освіти імені  К. Д.Ушинського.  

З 2001 – 2012р.р. проходила дійсну військову службу в органах безпеки 

України на посадах офіцерського складу. Звільнена в запас у званні майора Служби 

безпеки України. 

З 2012- 2016 р.р. працювала на посаді практичного психолога психологічної 

служби Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г.Шевченка. 

З 2016 року по нинішній час працює викладачем кафедри педагогіки, 

методики викладання історії та суспільних дисциплін Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка. 

 

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ 

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, методики 

викладання історії та суспільних дисциплін Національного університету « 

Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка. 

 

 

 



ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ: 

• "Педагогічна і професійна психологія", 

• "Психофізіологічний тренінг",  

• "Психологія і етика педагогічного спіокування" 

ДИСЕРТАЦІЙНА ПРАЦЯ 

Захищена дисертація на тему «Формування ціннісного ставлення до 

професійної діяльності майбутніх психологів у процесі фахової підготовки» за 

спеціальністю Теорія і методика професійної освіти - 7 травня 2021 року на 

засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.053.02 у Національному 

університеті «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.  

Присвоєно науковий ступінь  кандидата педагогічних наук -  

ДК № 062745 від 27 вересня 2021 року.  

 

                                 СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ 

Психологія, психологія особистості, консультативна робота. Психологічний 

супровід становлення особистості фахівця психологічної служби. Професійна 

компетентність майбутнього керівника закладу освіти.  

 

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Навчальна, науково-методична, науково-дослідна, виховна та консультативна 

діяльність.  Навчальна діяльність спрямована на організацію та здійснення 

освітнього процесу: проведення лекційних, семінарських, практичних занять; 

консультацій, контрольних заходів; керівництво курсовими і дипломними 

роботами тощо. 

Науково-методична діяльність пов'язана з підготовкою наукових статей, 

участю в конференціях різного рівня,  забезпеченням і удосконаленням 

професійного розвитку. 

Виховна діяльність полягає в організації виховного впливу на студентів у 

процесі викладання навчальних дисциплін та  позааудиторній роботі. 

Науково-дослідна діяльність має за мету організацію наукових досліджень у 

психолого- педагогічній галузі  знань, підвищення професійного рівня та 

розвитку творчого потенціалу викладача і студента.  

Консультативна діяльність спрямована на надання психологічної   

консультативної допомоги  студентам, проведення заходів щодо підвищення 

якості освітнього процесу.  

 



 

СТАЖУВАННЯ 

Підвищення кваліфікації, стажування:  

міжнародне 

- Sholokh Olena has passed the international  

intemship under the program: FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF  

PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONALESTABLISHMENTS: EUROPEAN 

EХPERIENCE  Amount: 180 hours/ 6 ECTS credits December 12. 2021. 

(Сертифікат додається). 

Sholokh Olena has participated in the International Scientific  Conference on 

Science and Education held on Januaru 04-11, 2022, Hajduszoboszlo, Hungaru ( 

24 hours/ 0,8 ECTS credits. 

Перший Міжнародний науковий форум  «Адаптивні процеси в освіті»- 7- 8 

лютого 2022 року засвоєно по адаптивниих процесах в освіті- 15год., або 0, 5 

кредиту. (Win 22- 0208140. 7-8. 22.) 

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ 

Має понад 35 наукових публікацій. Серед них: 3 - посібники, , 4 статті в 

Міжнародній науковометричній  базі. 

• Prykhodkina, N., Tymoshko, H., Sholokh, O., Makhynia, T., Koroliuk, 

S., & Genkal, S. (2022). Peculiarities of Professional Training of 

Educational Managers in Conditions of Transformation 

Processes. Postmodern Openings, 13(2), 254-

272. https://doi.org/10.18662/po/13.2/452 (Web of science) 

• Kartashova, L., Prykhodkina, N., Makhynia, T., Tymoshko, H., Sholokh, 

O. and Zhuravlev, F. (2022). Social Media as a Strategic Tool in School 

Management: Experience of Ukraine and USA. In Proceedings of the 1st 

Symposium on Advances in Educational Technology. Volume 1: AET. P. 

196-210. https://doi.org/ HYPERLINK 

"https://doi.org/10.5220/0010922400003364"10.5220/0010922400003364 

(Scopus) 

• Kravchynska T., Dubinina O., Chałas K., Burlaenko 

T., Tymoshko A., Sholokh O., Vinichenko A. The Usage of Automated 

Information Systems for Database Management in General Secondary 

Education Institutions of Ukraine. IJCSNS International Journal of 

Computer Science and Network Security, 22 (No.6. May)  (Web of 

science) 

https://doi.org/10.18662/po/13.2/452
https://doi.org/10.5220/0010922400003364
https://doi.org/10.5220/0010922400003364


• Prykhodkina, N., Tymoshko, H., Zuieva A., Sholokh, O., Noskova M., 

Lebid Y. (2021) Priorities And Problems In The Development Of Modern 

Information Technologies In Education. IJCSNS International Journal of 

Computer Science and Network Security, 21(No.6. June), 231-236. 

http://paper.ijcsns.org/07_book/202106/20210630.pdf (Web of science) 

• Шолох О. А. Вектори розвитку педагогічної майстерності 

викладачів вищої школи в умовах інтеграційних процесів . Наука та 

освіта : зб. пр. ХVІ Міжнар. наук. конф., 4–11 січня 2022 р., м. 

Хайдусобосло, Угорщина / за ред. д.т.н. проф. А. В. Горошка. – 

Хмельницький : ХНУ, 2021. – 184 с. (укр., анг.). ISBN 97.8-966-330-

403-8. 

• Шолох О. А. Теоретичні аспекти формування професійного     

іміджу майбутніх менеджерів освіти у процесі магістерської    

підготовки.Věda a perspektivy. 2022. № 9(16). С. 259– 270 

. http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/2501 

 (Міжнародна наукова публікація). 
 

http://paper.ijcsns.org/07_book/202106/20210630.pdf
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/2501

