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Трудова і професійна діяльність 

Закінчила Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка у 1979 
році ( філософський факультет, відділення психології), отримала кваліфікацію 
психолога, викладача психологічних дисциплін. 

З вересня 1979 року по вересень 1980 року – старший лаборант факультету 
підвищення кваліфікації директорів шкіл Запорізького педагогічного інституту. 
З вересня 1980 року працює в Полтавському національному педагогічному 
університеті імені В.Г.Короленка  ( тоді Полтавський державний педагогічний 
інститут імені В.Г.Короленка ) спочатку на посаді асистента, потім старшого 
викладача та доцента  кафедри психології . Виключенням є навчання в 
аспірантурі НДІ ЗПП АПН СРСР у м. Москві у 1984 – 1987 роках. 

Тема кандидатської дисертації „Особливості формування спрямованості 
на трудову діяльність у підлітків в різних умовах організації суспільно корисної 
виробничої праці”. Спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. 
Науковий керівник : кандидат психологічних наук, старший науковий 
співробітник НДІ ЗПП АПН СРСР  Фарапонова Е.О. Кандидатська дисертація 
захищена  у 1988 році в НДІ ЗПП АПН СРСР у м. Москві. 
 
Навчальна і методична робота 

Викладає  дисципліни: психологія праці, психологія управління, інженерна 
психологія, методика викладання психології, методика викладання у вищій 
школі. 
 
Наукова робота 

Коло наукових інтересів становлять проблеми, пов’язані з психологічними 
засадами організації навчального процесу у ЗНЗ та ВНЗ з метою оптимізації 
професійного вибору молоддю та формування професіоналізму студентів. Має 
понад 60 наукових публікацій.  Є співавтором навчального посібника з грифом 
МОН України. Керує науково – дослідною роботою студентів у межах 
проблемної групи «Психологічні основи навчання та професійної підготовки 
молоді ». 
 
Організаційна робота 

Є членом  ради психолого – педагогічного факультету та членом 
методичних комісій на факультеті. 
 
 



ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ  
1. Психодіагностика когнітивної  сфери підлітка : навчальний посібник із психологічної 

практики для студентів – бакалаврів педагогічних і психологічних спеціальностей /за ред.. 
О.Д.Кравченко, В.Ф. Моргуна. Навчальний посібник із психологічної практики для студентів 
– бакалаврів педагогічних і психологічних спеціальностей. – К.: Видавничий дім « Слово», 
2009. 136 с.  

2. Калюжна Ю.І. Психологія взаємодії вчителя з учнями у педагогічному процесі / Ю.І. 
Калюжна  . – Постметодика,  - 2010.- № 6. – С. 22 – 25.   

3. Калюжна Ю.І.  Розвиток пізнавальної мотивації студентів інтерактивними засобами 
викладання психологічних дисциплін/Ю.І. Калюжна //Проблеми загальної та педагогічної 
психології : [ зб. наук.праць Інституту психології ім.. Г.С.Костюка НАПН України / ред.. 
С.Д.Максименко. Т.ХІІ, част. 5] – К: 2010. – С.158 – 165.  

4. Калюжна Ю.І.Роль і місце інтерактивного навчання в системі підвищення кваліфікації 
вчителів/ Ю.І.Калюжна.// Інтерактивне навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів – 
Полтава, ПОІППО, 2009.  -  С. 15 – 28.  

5. Калюжна Ю.І. Застосування активних методів навчання при викладанні психології у 
системі післядипломної освіти / Ю.І. Калюжна. -Імідж сучасного педагога ,  2008. № 7 - 8– 
С.79 -80.  

6. Калюжна Ю.І..Методичні аспекти підготовки майбутніх психологів до роботи у 
системах « Людина - Техніка» / Юлія Іванівна Калюжна // Психологія і особистість. – Київ – 
Полтава. – 2013. – № 1. –  С. 75 - 85 .  

7. Калюжна Ю.І. Пстихологічні особливості кризи особистості у студентському віці / 
Юлія Іванівна Калюжна // Кризи життєвого простору особистості, сім'ї та соціальних 
інституцій: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 
(Полтава, 15 – 17 лютого, 2013 р.). – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2013. – С. 68 - 73.   

8. Калюжная Ю.И.  Кризис профессионализации в студенческом возрасте// Потенциал 
личности: комплексная проблема : Материалы Двенадцатой международной конференции (24 
апреля, 2013 г.). – Тамбов : Издательский дом ТГУ имени Г.Р.Державина, 2013. – С. 170 - 175.  

9. Калюжная Ю.И.  Кризисные ситуации в процессе адаптации студентов к обучению в 
высшей школе // Педагогические и психофизиологические проблемы адаптации детей и 
молодежи: Материалы международной научно – практической конференции (18 – 22 марта 
2013 г.) –С. 122 – 125.  

10. Хоменко Є.Г., Калюжна Ю.І. Взаємодія учителя з учнями як необхідний компонент 
професійної діяльності педагога/Євгенія Хоменко, Юлія Калюжна //Вісник Харківського 
національного університету . Психологія. Харків, ХНПУ, 2014. – Випуск 48. –  С. 279 – 285. 


