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1. Черкаський педагогічний інститут імені 300-х річчя Возз’єднання України 

з Росією. 

Спеціальність «Біологія, хімія», кваліфікація: «вчителя біології і хімії» ЛБ № 

011317. Черкаси, 20.06.1994. 

2. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди». 

Спеціальність «Практична психологія», кваліфікація: «практичний психолог 

у закладах освіти». ЕК № 004243 

Переяслав-Хмельницький, 2000. 

 

3. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», 

Сеціальність «Соціальний педагог. Практичний психолог у навчальних 

закладах», 12 ДСК № 258449 Переяслав-Хмельницький, 30.06.2013 р. 

 

9. Інформація  про  захист  дисертації:  назва, шифр, дата і місце захисту, 

посилання на  автореферат 

Педагогічні умови підготовки старшокласників до сімейного життя в 

процесі гендерного виховання : дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / 

Переяслав-Хмельницький педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди. — 

Переяслав-Хмельницький, 2006. — 312арк. — Бібліогр.: арк. 197-216. 
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Університет менеджменту освіти НАПН України. 

2016 р. 

Тема: «Формування гендерних відносин та гендерна соціалізація 

особистості». 

Свідоцтво СП 35830447/1429-16 від 09.09.2016 р. 

 

Кафедра соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності 

СумДПУ імені А.С.Макаренка 2019  р  

Тема: «Теорія і практика соціальної роботи із вразливими сім'ями і дітьми» 

Посвідчення ПЗ 02125510/000010-19  

від 04.03.2019 
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- WoS ( вихідні  дані та посилання) 

- У періодичних  виданнях  країн  ОЄСР ( вихідні  дані та посилання 

DOI) 

- Фахові  видання  України  категорій А та Б ( вихідні  дані та 

посилання DOI)  

- Монографії; 

 1. Яценко Л.В.Соціально-психологічні аспекти професійного спілкування фахівців із 

соціальної роботи / Л.В. Яценко, Н.А. Перхайло // Габітус – 2020. - № 17. – С. 30-34 

(фахове видання Категорії Б) 

 

2.Соціально-психологічні аспекти професійного спілкування фахівців із соціальної 

роботи. Науковий журнал Габітус – 2020. - № 17. – С. 30-34. DOI 

https://doi.org/10.32843/2663-5208.2020.17.5 (фахове видання Категорії Б) 
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3. Psychological expertise in the imperative of education and social practice. SCIENCE AND 

EDUCATION A NEW DIMENSION Pedagogy and psychology, ІХ (98) Issue: 247, 2021 Feb. 

С.70-73  

DOI https://doi.org/10.31174/SEND-PP2021-2471X98 (наукова стаття у країнах ОЄСР). 

4. Формування відповідального ставлення до здоров'я підростаючої особистості. 

Колективна монографія. /В.М. Оржеховська та ін. Кер.авт.колективу і наук. ред. В.М. 

Оржеховська. - К.: Міленіум, 2018. - 244 с. Розділ 5. Профілактика ВІЛ-СНІДУ - запорука 

формуванню відповідального ставлення  до здоров'я підростаючої особистості. С.193-215 

(монографія) 

5. Діти в соціокультурному просторі: гендерний аспект: /  

І. П. Рогальська-Яблонська, Л. В. Яценко, Г. О.Корінна, О. М. Литвишко; За заг.ред. І.П. 

Рогальської-Яблонської. – Київ: Міленіум, 2021. – 154 с.  

Розділ 2. Теорії гендерної соціалізації в зарубіжній та вітчизняній науці. С.45-78 

(монографія) 

 

13. Наукове  керівництво  здобувачами  ступеня кандидата  наук/доктора  

філософі  (  ПІБ  здобувача, назва  дисертації,  рік та  місце захисту,  

посилання  на  автореферат);   наукове  консультування   здобувачами  

ступеня  доктора  наук (  ПІБ  здобувача, назва  дисертації,  рік та  

місце захисту,  посилання  на  автореферат) 

Наукове керівництво дисертаційним дослідженням Литвишко О.М. 

«Формування основ соціальної компетентності дітей 5-6 років засобами 

казки в дошкільних навчальних закладах». Захист 29.05.2019 р. Спец. вчена. 
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