ДОВІДКА

Про наукову школу доктора
психологічних наук, професора
Яковенка Сергія Івановича

Головні напрями, що розробляє наукова школа, очолювана С.І. Яковенком –
психологія діяльності людини в особливих умовах.
С.І. Яковенко в 1986 році ініціював дослідження впливу чорнобильської
ядерної катастрофи на психічний стан різних категорій населення, очолив
науково-практичний центр «Діти Чорнобиля» в Інституті психології
ім. Г.С. Костюка НАПН України. Згодом в інституті була створена лабораторія
екологічної психології, в якій розроблялася нова галузь психології –
радіоекологічна психологія. До цих досліджень долучилися такі науковці як
О. Гарнець, А. Льовочкіна, В. Лисенко, В. Панок, О. Тімченко, В. Скребець
та ін. За результатами проведених досліджень були захищені кандидатські
дисертації А. Льовочкіної, В. Лисенка, докторська дисертація С.І. Яковенка,
підготовлені три монографії, низка науково-методичних посібників, наукових
статей, видано матеріали ряду міжнародних науково-практичних конференцій,
присвячених мінімізації психологічних наслідків чорнобильської катастрофи.
Учні С.І. Яковенка в різні часи очолювали психологічну службу МНС України,
проводять підготовку рятувальників, психологів МНС до дій в особливих
умовах.
У зв’язку із переходом С.І. Яковенка на службу в систему МВС
України, в 1993 році фокус досліджень змістився на питання психологічного
супроводження діяльності працівників ОВС, відбір та підготовку кадрів для
органів та підрозділів ОВС. Ці напрями розроблялися в стінах НАВСУ, ДНДІ
МВС, на кафедрі педагогіки та психології ОДУВС й були реалізовані у формі
10-ти кандидатських і 3-х докторських дисертацій, низки підручників,
посібників, наукових статей, матеріалів науково-практичних конференцій
(«Актуальні проблеми юридичної психології», «Проблеми суїцидології»,
«Теорія та досвід застосування тренінгових технологій у практичній
психології», «Становлення особистості професіонала» та ін.).
Склад наукової школи: д.психол.н., професор Мороз Л.І., д.ю.н.,
професор Цільмак О.М., д.ю.н., доцент Охрименко І.М., д.психол.н.,
професор А. Льовочкіна, к.психол.н. В.І.Лисенко, к.психол.н., доцент
Ж. Половнікова, к.психол.н., доцент В.В Суліцький, к.психол.н., доцент
Ю.Б. Ірхін, к.психол.н., доцент С.М. Ірхіна, к.психол.н. М. Ямчук, к.ю.н.
І.В. Лифар.
В межах наукової школи С.І. Яковенка над докторськими дисертаціями
з юридичної психології працюють Ю.В. Меркулова, В.В. Суліцький,
кандидатськими - М.А. Бардова.
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С.І. Яковенком видано понад 300 наукових праць, зокрема:
1. Яковенко С.І. Психологія людини за умов радiоекологiчного лиха.
[Монографія]. – К., 1996.
2. Яковенко С.І. Психологічна допомога особам, що постраждали
внаслідок екстремальних ситуацій та радіоекологічного лиха: навчальний
посібник – К., 1998.
3. Психологічна феноменологія екологічної катастрофи / Панок В.Г.,
Скребець В.О., Яковенко С.І. [Монографія].– К., 1999.
4. Соціально-психологічна допомога потерпілим при критичних
інцидентах / Лисенко В.І., Яковенко С.І. [Монографія].– К., 1999.
5. Посттравматичні стресові розлади: навчальний посібник / О.В. Тімченко,
С.І. Яковенко.– Харків, 1999. – 38 с.
6. Права людини. Робота міліції з маргінальними групами населення
України / Л.І. Мороз, С.І. Яковенко. – К., 2003. – 240 с.
7. Злочинність неповнолітніх: причини, наслідки та шляхи
запобігання / Н. Максимова, Л.І. Мороз, С.І. Яковенко. [Підручник]. – К., 2004.
8. Сучасні стратегії запобігання злочинності неповнолітніх: Посібник
для тренерів // За ред. С.І. Яковенка. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2008. –
120 с.
9. Психогігієна професійної діяльності працівників ОВС: навчальнометодичний посібник. – Донецьк: Донбас Інформ-ресурси, 2010. – 264 с.
10. Психологія безпеки професійної діяльності в системі МВС України:
навчально-методичний посібник. – Луганськ: ЛДУВС, 2012. – 133 с.
11. Професійно-психологічний тренінг: підручник / Л.І. Мороз, С.І. Яковенко. –
К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 252 с.
12. Професійно-психологічна підготовка працівників підрозділів
громадської безпеки: підручник / Цільмак О.М., Яковенко С.І. – Одеса:
ОДУВС, 2012. – 140 с. – з іл.
13. Психотехнологічний підхід до профілактики правопорушень,
вчинених дітьми Соціальні технології: заради чого? яким чином? з яким
результатом? : Монографія. Кол. авторів, наук. ред. В.І. Подщівалкіна. –
Одеса: «Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова», 2014. –
С. 444-461.
14. Психологічна підготовка та основи етики. Навч. посібн. для училищ
початкової підготовки. Навч. посібник, кол. авторів, за ред. С. Яковенка. –
Одеса: ОДУВС, 2014. – 268 с.
15. Психологічні аспекти ювенальної юстиції: Навч. посібник, кол.
авторів, за ред. С. Яковенка. – Одеса: ОДУВС, 2015. – 316 с.
Напрямами підготовки науково-педагогічних кадрів в межах наукової
школи є психологічний супровід діяльності працівників ОВС та підготовки
кадрів для органів та підрозділів внутрішніх справ.
На теперішній час в межах наукової школи науково-педагогічним
складом кафедри психології та педагогіки розробляється тема «Психолого-
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педагогічні основи правозастосовної діяльності» (державний реєстраційний
номер – 0114U004020).
Довідково-біографічні дані провідного ученого наукової школи
Яковенка Сергія Івановича
Народився у 1953 році в м. Київ. В 1975 році закінчив Київський
державний університет ім. Т.Г. Шевченка, за фахом – психолог, викладач
психологічних дисциплін. В органах внутрішніх справ з листопада 1993 р.
Полковник міліції у відставці.
Перебував на наукових та викладацьких посадах в Інституті психології
ім. Г.С. Костюка НАПН України, НАВСУ, ОДУВС, на теперішній час –
перший проректор Київського інституту сучасної психології та психотерапії,
професор кафедри педагогіки та психології ОДУВС (за сумісництвом).
У 1983 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – вікова та педагогічна
психологія, у 1986 р. отримав атестат ВАК старшого наукового
співробітника. У 1999 р. здобув науковий ступінь доктора психологічних
наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. У
2001 р. присвоєно вчене звання «професор» по кафедрі юридичної
психології. Заслужений діяч науки і техніки України (2013 р.).
Входить до складу редакційних колегій шести фахових наукових
видань. Під його науковим керівництвом захищено 10 дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата й 3 - доктора наук.

