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Трудова і професійна діяльність 
Закінчила Слов’янський державний  педагогічний інститут зі 

спеціальності «Психологія», здобула кваліфікацію практичного психолога. 
 
У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія 
на тему «Глибинні детермінанти психічної дезадаптації суб’єкта» у 
Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Наукові 
керівники: доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України 
Яценко Т.С. і кандидат психологічних наук, професор Мелоян А.Е. 

 
У 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.052.05 у 

Хмельницькому національному університеті захистила докторську дисертацію 
зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему 
«Теоретичні і методичні основи професійного розвитку майбутніх дефектологів 
у процесі фахової підготовки». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, 
професор, член-кореспондент НАПН України Гриньова М.В. 

 
Основні етапи педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ-

ІV рівня акредитації:  
З 2008 року – викладач, з 2009 – в.о. доцента, завідувач кафедри 

соціальної роботи Полтавського інституту економіки і права ВМУРол 
«Україна». З 2011 р. – доцент кафедри соціальної і корекційної педагогіки 
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.  
У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальної і корекційної 
педагогіки. З 2016 року – доцент кафедри спеціальної освіти і соціальної 
роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. 
Короленка, з лютого 2020 – доцент кафедри психології Полтавського 
державного педагогічного університету імені  В.Г. Короленка. 

 
Навчально-методична робота 
На кафедрі викладає такі лекційно-практичні курси: «Основи 

психоконсультування і психокорекції», «Основи психотренінгу осіб з тяжкими 
порушеннями мовлення», «Психолого-педагогічна допомога дітям раннього 
віку з фактором ризику», «Основи психоконсультування і психокорекції в 
умовах інклюзії».  



Має понад 90 друкованих праць. Є автором трьох монографій, 5 
навчально-методичних посібників.  Має публікації у наукових фахових 
виданнях України та зарубіжних виданнях, що входять до наукометричних баз 
даних, у науковометричному журналі з імпакт-фактором.  

Наукові інтереси: прикладні аспекти глибинної психокорекції, проблема 
психічної адаптації; теоретичні та методичні  основи професійного розвитку 
майбутніх дефектологів і психологів.  

Керує студентською науково-дослідною групою з проблеми «Психолого-
педагогічні аспекти професійного зростання майбутніх дефектологів і 
психологів». 

Є активним учасником науково-практичних конференцій, семінарів, 
тренінгів, наукових шкіл із проблем глибинної психокорекції, а саме, у 2007-
2017 р.р. проходила навчання у II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX  авторській школі 
та наукових сесіях за методикою академіка НАПН України Т.С. Яценко. 

 
Організаційна діяльність 
На кафедрі відповідає за наукову роботу, є членом вченої ради 

факультету. Член  Української асоціації корекційних педагогів. 
 
 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ  
Монографії: 

1. Кононова, М. (2019). Теоретико-методичні засади професійного зростання майбутніх 

вчителів-дефектологів. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка. 

2. Кононова, М. М., Яценко, Т. С., Бондар, В. І., Євтушенко, І. В., & Максименко, О. Г. 

(2015). Самодепривація психіки та дезадаптація суб’єкта. Київ: НПУ імені М. Драгоманова. 

3. Кононова, М. М., Шеремет, М. К., Миронова, С. П., Пахомова, Н. Г., Куроєдова, В. Д., 

Олефір, О. І. & Березан, О. І. (2017). Підготовка корекційного педагога і соціального працівника 

до попередження й подолання наслідків депривації. Спеціальна освіта і соціальна робота: 

теорія і практика підготовки фахівця. Полтава: АСМІ.  

 

Навчальні посібники: 

4. Кононова, М. М., & Пахомова, Н.  Г. (2015). Спеціальна психологія. Полтава: ПНПУ імені  

В. Г. Короленка.  

5. Кононова, М. М. (2017). Основи психокорекції, психоконсультування та психотренінгу: 

навчальний посібник для студентів спеціальностей 6.010105 «Корекційна освіта», 016 

«Спеціальна освіта». Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка.  

6. Кононова, М. М. (2019). Основи психотренінгу, психоконсультування та психокорекції: 

навчальний посібник для студентів спеціальностей: 6.010105 «Корекційна освіта», 016 

«Спеціальна освіта» (доповнене видання). Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка. 

 



Статті у фахових наукових виданнях України, у виданнях, що входять до 

міжнародних наукометричних баз, та в іноземних наукових періодичних виданнях: 

7. Кононова, М. М. (2014). Проблема ролі психічної травми у розвитку невротичної 

форми заїкання: теоретичний аналіз. Вісник Інституту розвитку дитини. Серія: Філософія, 

педагогіка, психологія, 32, 134–140.  

8. Кононова, М. М. (2014). Формування професійного світогляду майбутніх спеціалістів 

корекційної освіти у процесі активного соціально-психологічного пізнання. Вісник 

післядипломної освіти, 11 (24), 264–271. 

9. Кононова, М. М., & Степаниця, Д. О. (2016). Об’єктивація психологічних захистів у 

підлітків із заїканням у форматі активного соціально-психологічного пізнання. Актуальні 

питання корекційної освіти (педагогічні науки), 7 (1), 197–205. (1 міжнар. наук. база).  

10. Кононова, М. М. (2018). Компетентнісний підхід до особистісно-професійної 

підготовки майбутнього дефектолога за умов проектної діяльності. Педагогічна освіта: 

теорія і практика, 25 (2-2018), Ч. 1, 85–90. (1 міжнар. наук. база).  

11. Кононова, М. М. (2018). Компетентнісний підхід як складова моделі професійного 

розвитку майбутніх дефектологів. Вісник Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка, 3 (38), 170–176 (5 міжнар. наук. баз). 

12. Кононова, М. М. (2018). Метод проектів як технологія професійного розвитку 

майбутніх дефектологів у процесі навчання. Науковий часопис Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми 

теорії і практики, 31 (41), 79–84. 

13. Кононова, М. М. (2018). Моделювання особистості вчителя-дефектолога. Vitrus: 

Scientific Journal, 28, 108–111 (3 міжнар. наук. бази). 

14. Кононова, М. М. (2018). Принципи професійного розвитку майбутніх дефектологів: 

теоретичний аналіз. Витоки педагогічної майстерності. Серія «Педагогічні науки», 22, 109–

114 (2 міжнар. наук. бази). 

15. Кононова, М. М. (2018). Професійна підготовка майбутніх дефектологів за системно-

діяльнісним підходом. Освітній простір України, 13, 61–65. 

16. Кононова, М. М. (2018). Ресурсно-орієнтоване навчання у процесі професійного 

розвитку майбутніх дефектологів. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and 

Psychology, VI (75), 181, 34–38 (12 міжнар. нак. баз). 

17. Кононова, М. М. (2018h). Упередження професійного вигорання дефектологів як 

передумова їх професійного розвитку. Наукові записки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. 

Винниченка. Серія: Педагогічні науки, 173, 116–119 (2 міжнар. наук. бази). 

18. Кононова, М. М. (2019). Критерії та показники професійного розвитку майбутніх 

фахівців спеціальної освіти. Педагогічні науки, 73, 83–87. (3 міжнар. наук. бази).  



19. Кононова, М. М. (2019). Майстер-клас – технологія підготовки майбутнього 

дефектолога до професійної діяльності Педагогічна освіта: теорія і практика, 26 (1-2019), 

Ч. 1, 117–122 (1 міжнар. наук. база). 

20. Кононова, М. М. (2019). Педагогічні умови професійного розвитку майбутніх 

дефектологів. Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 1 (88), 88–97 (4 

міжнар. наук. бази).  

21. Кононова, М. М. (2019). Професійний розвиток вчителя-дефектолога: концептуальні 

підходи до змісту і складників. Наукові записки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. 

Винниченка. Серія: Педагогічні науки, 173, 115–119 (2 міжнар. наук. бази).  

22. Кононова, М. М. (2019). Теоретичний аналіз основних підходів та моделей 

професійного розвитку майбутнього вчителя-дефектолога. Наукові записки Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і 

психологія, 57, 98–103.  

23. Кононова, М. М. (2019). Теоретичні аспекти формування професійних якостей 

майбутніх дефектологів. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 

VII (77), 188, 38–42 (12 міжнар. наук. баз). 

24. Кононова, М. М. (2019). Формування професійних якостей майбутніх дефектологів у 

процесі активного соціально-психологічного пізнання. Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та 

перспективи, 66, 107–111. 

25. Кононова, М. М., & Гриньова, М. В. (2019). Застосування технології освітніх 

проектів у процесі навчання майбутніх дефектологів. Балканско научное обозрение, 1 (3), 26–

31 (12 міжнар. наук. баз). 

26. Kononova, M. M. (2019). Determination of the future speech pathologists professional 

development principles. European Journal of Humanities and Social Sciences, 1, 71–75 (14 

міжнар. наук. баз). 

27. Kononova, M. M. (2019). The role of projects education technologies in professional 

development of future speech patologists. Естетика і етика  педагогічної дії, 20, 152–160 (4 

міжнар. наук. бази). 

28. Кононова, М. М. (2015). До проблеми пізнання психологічних захистів у контексті 

психодинамічної теорії. Психологія і особистість, 1 (7), 109–120.  

29. Кононова, М. М., & Слюняєва, Н. А. (2016). Проблема депривації і самодепривації в 

контексті функціональних взаємозв’язків «Я» суб’єкта з його психологічними захистами. 

Психологія і особистість, 2 (10), 166–174 (6 міжнар. наук. баз). 

30. Кононова, М. М., & Єланська, Д. В. (2017). Можливості об’єктивації психічної 

травми при невротичній формі заїкання. Психологія і особистість, 2 (12), 103–112 (6 міжнар. 



наук. баз). 

31. Кононова, М. М., & Перетятько, Л. Г. (2017). Формування професійного світогляду 

майбутніх психологів у процесі активного соціально-психологічного пізнання. Науковий 

часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12. 

Психологічні науки, 6 (51), 236–243.  

32.Кононова М.М. Суб’єктивна зінтегрованість психіки як передумова 

соціальноперцептивних викривлень / Т.В. Горобець, Н.В. Дметерко, М.М. Кононова // 

Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С.Костюка АПН 

України / [за ред. С.Д. Максименко] – К.: «Логос», 2008. – т.7, вип.14 - с.66-73 (фахове 

видання).  

33.Кононова М.М. Зв’язок ідеалізованого «Я» з умовними цінностями та його вплив на 

дезадаптацію підлітка / Н.А. Кононенко, М.М. Кононова,С.Г. Харенко // Актуальні проблеми 

психології: зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С.Костюка АПН України / [за ред. С.Д. 

Максименко]. – К.: «Логос», 2008. – т.7, вип.14 – с.129-135 (фахове видання).  

34. Кононова М.М. Об'єктні відношення, їх зв'язок з «едіповою ситуацією» та вплив на 

соціально-перцептивні викривлення / Т.С. Яценко, Т.В. Горобець, М.М. Кононова // 

Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С.Костюка АПН 

України / [за ред. С.Д. Максименко]. – К.: «Логос», 2008. – т.7, вип.14 – с.294-299 (фахове 

видання).  

35. Кононова М.М. До проблеми дезадаптації – психофізіологічний аспект / Кононова 

М.М.// Наук. часопис Нац. пед. ун-ту імені М.П. Драгоманова. Серія 12.«Психологічні 

науки» : зб. наук.праць. ‒ . К.: НПУ ім. Драгоманова, 2009. – Вип. 24 (48) - С. 68 -73 (фахове 

видання).  

36. Кононова М.М. Вплив ідеалізованого «Я» на дезадаптацію підлітка в соціумі / М.М. 

Кононова, С.Г. Харенко .// Наук. часопис Нац. пед. ун-ту імені М.П. Драгоманова. Серія 12. 

«Психологічні науки» : зб. наук.праць. - . К.: НПУ ім. Драгоманова, 2009. – Вип. 24 (48) - С. 

326 - 333 (фахове видання).  

37. Кононова М.М. Суперечність принципу задоволення та принципу реальності у 

контексті адаптації суб’єкта до соціуму / М.М. Кононова // Актуальні проблеми психології: 

зб. Наук. праць Ін-ту психології іменіГ.С. Костюка АПН України / [за ред. С.Д. 

Максименко]. – К.: «Логос», 2008. – т.10, ч.14 – с.268-278 (фахове видання).  

38. Кононова М.М. Глибинні детермінанти психічної дезадаптації суб’єкта / Кононова 

М.М. // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія: [ зб. cтатей]. – 

Ялта : РВВ КГУ, 2009. – Вип. 21. - Ч.2. – с. 19-27(фахове видання).  

39. Кононова М.М. Парадоксальні форми адаптації / М.М. Кононова // Актуальні 

проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / [ за 



ред. С.Д. Максименко].– К.: Главник, 2009. Том Х. Частина 11 – С. 175-190 (фахове видання).  

40. Кононова М.М. Вплив травмівного досвіду дитинства на дезадаптацію суб’єкта / 

М.М. Кононова // Актуальні проблеми психології:зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С. 

Костюка АПН України / [ за ред. С.Д. Максименко]. – К.: Главник, 2009. – Том Х. Частина 

11. – С. 190-198 (фахове видання).  

41. Кононова М.М. Когнітивний дисонанс як детермінанта дезадаптації суб’єкта / 

Кононова М.М. // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С. 

Костюка АПН України / [за ред. С.Д.Максименко]. – К.: Логос, 2009. – Т. XI. – Ч.2. – С. 204 – 
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