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Мови 

 
 Українська, російська - вільно, англійська (Upper-Intermediate), німецька (G II) 

 

Освіта 

 

 

2002–2007 роки Сумський державний університет ім. А.С.Макаренка.  

Факультет – соціально-гуманітарний, спеціальність – практична психологія та англійська 

мова. 

2003 – 2007 роки 

 

 

2005р. 

 

 

2013 - по теперішній час 

 

Сумський державний університет ім. А.С.Макаренка.  

Факультет – іноземних мов, спеціальність – німецька мова. 

Університет Хоенхайм, м. Штуттгарт (Німеччина) 

Курси: німецька мова та культура (індивідуальний грант) 

Київське відділення Української асоціації Кататимно-імагінативної психотерапії 

(символдрами). 

 

Наукова діяльність 

 

 

2011- 2015 

 

 

2016 

 

Сфера наукових інтересів 

Київський національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова 

Інститут філософської освіти та науки. Кафедра психології 

 

Кандидат психологічних наук. Спеціальність 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія 

 

Феномен емоційного інтелекту, психодинамічно орієнтована психотерапія. 

 

  

Викладацька та професійна діяльність 

 

2006 - 2007 роки ССШ №10, м. Суми. Вчитель англійської мови 

2007 - по теперішній час  Сумський державний університет.  

1) Психологічна служба. Практичний психолог: 

- консультування студентів, їх батьків, викладачів та співробітників університету; 

- проведення просвітницьких семінарів та тренінгова робота зі студентами, викладачами 

та співробітниками університету; 

- психодіагностична робота, зокрема здійснення щорічного професійного відбору 

абітурієнтів військової кафедри СумДУ; 

- супровід студентів соціально незахищених категорій, з особливими потребами, тощо. 

2) асистент кафедри філософії, політології та інноваційних соціальних технологій. 

2014 - по теперішній час 

 

 

Грантова діяльність 

 

психотерапевтична діяльність (за методом символдрами) під супервізорством доцентів 

УА КІП. 

2010р. участь у реалізації міжнародного грантового проекту Програми рівних можливостей та 

прав жінок в Україні ПРООН «Бізнес старт – підтримка жіночих ініціатив». 

 

2011р. участь у реалізації міжнародного грантового проекту Програми рівних можливостей та 

прав жінок в Україні ПРООН «Студентський лелека». 

mailto:kolisnyk24lyu@gmail.com


2012 – по теперішній час   

 

 

 

2016 - по теперішній час          

    

 

участь у реалізації міжнародного грантового проекту Європейської Комісії «Рівні 

можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у вищих 

навчальних закладах». 

 

участь у реалізації проекту Червоного Хреста за підтримки Уряду Японії «Підтримка 

довгострокової соціальної стабільності в Україні». 

 

 

ПУБЛІКАЦІЇ 

 

Дисертація, автореферат 

1. Колісник Л.О. Розвиток емоційного інтелекту як чинника запобігання самотності в юнацькому віці / дис. … канд. 
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Навчальні посібники: 
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Статті: 
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Чернігівського національного педагогічного університету ім.Т.Г.Шевченка. [Текст]. Вип. 121 Т.1 / Чернігівський 

національний педагогічний університет ім.Т.Г.Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ, 2014. - № 121. 

– 228 с. (Серія: Психологічні науки). С. 169-174. 

 

7. Темрук О.В., Колісник Л.О. Проблема емоційного інтелекту на сучасному етапі розвитку психологічної думки / 

О.В.Темрук, Л.О.Колісник // Гуманітарний Вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет ім. Григорія Сковороди» : збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький, 2014. − вип. 33. – С. 

207-223. 

 

 

 



Тези: 

1. Колісник Л.О. Проблеми алекситимії в житті сучасного суспільства. // Матеріали науково-теоретичної 

конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, Суми 2007. – С. 53-

55. 

2. Колісник Л.О. Використання новітніх технологій навчання як запорука успішності студентів. // Матеріали 

науково-методичної конференції “Молодь в освіті”. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 136-139. 

3. Купенко, О.В. Партнерство на користь студентам [Текст] / О.В. Купенко, О.Б. Проценко, Л.О. Колісник // 
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