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 Програма підготовки транзакційних аналітиків (ТА-202). Сертифікат.

 - тренінг «Контракти»;

 - тренінг «Структура особистості»;

 - тренінг «Емоційна грамотність»;

 Тренінг підготовки спеціалістів для надання допомоги людям з 
посттравматичним стресовим розладом та психологічними травмами. 
Сертифікат.

 Аспірантура факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка (19.00.07 
«педагогічна та вікова психологія»).

 Семінари НМЦ Практичної психології Солом’янського району.

 В листопаді 2018 року пройдено тренінговий курс для підвищення 
кваліфікації психологів від Каліфорнійського університету США. 
Сертифікат.

 Ряд курсів по валеології. Сертифікати.







Виступи, семінари, тренінги
 26.04.2018 було проведено міський майстер-клас для практичних психологів 

«Поведінкова гнучкість як інструмент роботи та ключовий компонент 
професійного іміджу практичного психолога».

 19.11.2018 проведено районний семінар для заступників директора з 
навчально-виховної роботи Солом’янського району.

 23.11.2018 проведено районний етап олімпіади з психології та педагогіки (1 –
перше, 2-другі, 4-треті місця).

 28.11.2018 зайнято 2 місце на районному етапі конкурсу Вчитель року в 
номінації «Основи здоров’я».

 13.11.2018 - Ворк-шоп для заступників директора з навчально-виховної роботи
по технікам роботи з конфліктами та конфліктними учасниками навчально-
виховного процесу. 

 10. 09.04.2019 - Ворк-шоп для практиних психологів міста по формуванню в 
них навичок проведення мотиваційного інтерв*ю.

 Психолог на радіо та телебаченні

 Спікер «Школи успіху»



Майстер-класи та семінари



Виступи на конференціях
 1) «Роль і місце психології та педагогіки у формуванні сучасної особистості» (16-

17 січня 2015, Харків)

 2) «Сучасна психологія: теорія і практика» (27-28 березня 2015, Київ)

 3) «Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі» (17-18 
квітня 2015р., Одеса)

 4) 14th European Congress of Psychology (July 7-10, 2015, Milan, Italy)

 5) 17th European Conference on Developmental Psychology (September 8-12, 2015, 

Braga, Portugal)

 6) Proceedings of the Third International Conference on ICT Management for Global 

Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2015 

Conference Theme: Socio-economic sciences and challenges of modern 
technology and planetary communication (October 22-23, 2015, Wroclaw, Poland)

 7) ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми 

теоретичної та консультативної психології» (14-15 червня, 2017 р., Київ)



Наукові статті

 Дослідження формування цілісної особистості студентів 5 курсу навчання. Видання: 
Український психолого-педагогічний науковий збірник

 Психологічний конструкт цілісності особистості в контексті методології філософії 
екзистенціалізму та екзистенційної психології. Видання: Фундаментальные и 
прикладные исследования в практиках ведущих научных школ.

 Формування цілісної особистості студента за рахунок концептуалізації життєвого 
шляху. Видання: Український психолого-педагогічний науковий збірник

 Робота куратора студентських груп, спрямована на формування цілісної особистості 
студента. Видання: Збірник наукових праць Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля «Теоретичні і прикладні проблеми психології»

 Суб’єктивне благополуччя дитини як орієнтир психологічного супроводу в закладах 
рекреаційного типу. Наука і освіта. – 2014. №12 С.29-33

 Гуленко А. Груповий коучинг як технологія формування цілісної особистості студента. 
Видання: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: 
Психологія. – 2016. - №1 (4)

 Гуленко А. С. Динаміка формування цілісної особистості студентів під час навчання в 
університеті. Видання: Вісник Херсонського державного університету – 2016. - №1 (том 
2)

 The types of personal integrity of the modern ukrainian multicultural society. Видання: 
Gospodarka Rynek Edukacja ol. 17, #3 Wroclaw 2016



Публікація наукових тез
 1) Формування цілісної особистості студентів в умовах трансформації суспільства

Видання:  Роль і місце психології та педагогіки у формуванні сучасної особистості: міжнародна науково-практична 
конференція, Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень»

 2) Концептуалізація життєвого шляху як чинник формування цілісної особистості студента

Видання: Сучасна психологія: теорія і практика: міжнародна науково-практична конференція, Молодий вчений, 
видавничий дім «Гельменевтика»

 3) Дослідження рівня розвитку життєвих екзистенцій студентів різних курсів навчання

Видання: Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: Міжнародна науково-практична 
конференція, ГО «Південна фундація педагогіки»

 4)  Development of a student personality in classical university

Видання: European Conference on Developmental Psychology

 5) The types of personal integrity of the modern ukrainian multicultural society

Видання: Proceedings on ICT Management (ICTM 2015), University of Wrocław, Poland, PLAIS, Linköping University, 
Sweden, College of Management “Edukacja”, Wroclaw, Poland, October 22-23, 2015/ed. by J. Kowal, H. Lindskog, P. 
Soja and R. Sonntag
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