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КАФЕДРА пСИхОЛОГІЇ

 ІстоРІя КАфеДРи

Психологічну підготовку майбутніх учителів з 1936 року в Полтаві про-
водили фахівці у складі кафедри педагогіки і психології. Післявоєнна істо-
рія розвитку психології на Полтавщині пов’язана з іменами працівників Пол-
тавського педагогічного інституту: учениці ленінградської (Б. Г. Ананьєва) і 
київської (Г. С. Костюка) психологічних шкіл, кандидата педагогічних наук 
(із психології), доцента Тамари Іванівни Гавакової, кандидата педагогічних 
наук (із психології), доцента Нінелі Степанівни Литвиненко, старших викла-
дачів Мотрі Іванівни Шенгур і Людмили Олександрівни Ткач.

У жовтні 1980 року з ініціативи ректора, професора І. А. Зязюна кафе-
дра психології була відокремлена від кафедри педагогіки в самостійний під-
розділ. До стартового складу кафедри входили ветерани – доценти Т. І. Га-
вакова, І. К. Тарасенко, випускники Київського університету Ю. І. Калюж-
на, О. Д. Кравченко, П. А. М’ясоїд, випускники Московського (А. П. Коняєва, 
В. Ф. Моргун) та Харківського (І. В. Фастовець) університетів. Пізніше на ка-
федрі психології працювали випускники Київського університету О. О. Голо-
вко, В. І. Гордієнко, Л. В. Копець, З. Ф. Сіверс, В. С. Хомик, Московського універ-
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ситету – Т. А. Устименко, Московського педагогічного інституту – Т. М. Єгоро-
ва, С. І. Кириченко, Харківського університету – В. В. Колінько, О. О. Колінько, 
Н. О. Нарожня, О. В. Клюєв, Полтавського педінституту – П. Б. Деряга, Ю. М. Ру-
димова, А. В. Савельєв, Н. В. Стрельникова, В. М. Заіка, Т. М. Пазюченко. Велику 
роботу проводили завідувачі лабораторій психодіагностики, профорієнтації, 
соціально-психологічних досліджень В. Рихва, Є. Гололобов, С. Чепець, С. Ба-
лацький, В. Бєлий, В. Григорович, Т. Мироненко, старші лаборанти Н. Гармаш, 
В. Мацапура, В. Обловацька, Н. Метельська, лаборанти Л. Голуб, Л. Шкурупій.

Перші дев’ятнадцять років кафедра психології функціонувала як загаль-
ноінститутський підрозділ, але перетворення факультету початкового на-
вчання в психолого-педагогічний і ліцензування спеціальності «Психологія» 
потребувало створення випускової кафедри на факультеті. Тому в 1999 році 
з ініціативи декана факультету доцента Н. Д. Карапузової ректор універси-
тету В. О. Пащенко підписав наказ про перехід кафедри психології до складу 
психолого-педагогічного факультету. 

За час існування кафедри її науковці захистили 2 докторські (К. В. Седих, 
О. Г. Коваленко), 26 кандидатських дисертацій (О. В. Абасалієва, Н. М. Атаман-
чук, Ю. В. Вербова, Н. О. Гончарова, Ю. Л. Горбенко, Т. М. Дзюба, Т. В. Зозуль, 
Ю. І. Калюжна, О. Г. Коваленко, В. В. Колінько, В. В. Шевчук, М. М. Рева, О. Г. Ми-
рошник, Н. М. Мишко, М. М. Мельничук, Л. С. Москаленко, А. А. Московчен-
ко, Л. Г. Перетятько, І. Г. Тітов, Т. Є. Тітова, М. М. Тесленко, Т. А. Устименко, 
А. С. Харченко, Н. О. Чайкіна, Н. О. Юдіна, Т. А. Яновська. Працюють над док-
торськими дисертаціями В. Ф. Моргун, І. Г. Тітов. З 2001 року на психолого-
педагогічному факультеті працює магістратура із психології, а у 2013 році 
було відкрито аспірантуру з такого ж фаху. 

Кафедра була ініціатором проведення багатьох науково-практичних 
конференцій, зокрема всеукраїнських і міжнародних, які супроводжувалися 
випуском збірників наукових робіт: Всеукраїнської науково-практичної кон-
ференції «Орієнтація молоді на педагогічну професію» (1987 р.), Міжнарод-
ної науково-практичної конференції «Підготовка практичних психологів: 
досвід, проблеми і перспективи» (2000 р.), Міжнародної науково-практичної 
конференції «Соціально-психологічні детермінанти становлення громадян-
ськості сучасної молоді в контексті спадщини А. С. Макаренка» (2004 р.), 
Міжнародної науково-практичної конференції «Розвивальна освіта і багато-
вимірний досвід особистості» (2005 р.), Всеукраїнських науково-практичних 
конференцій «Сім’я та психотерапія в контексті культури сучасної України», 
«Сучасна сім’я. Освіта. Медицина. Психологія. Психотерапія. Можливості 
співпраці» (2006, 2007, 2008 рр.), Всеукраїнської науково-практичної кон-
ференції «Особистісне зростання і гуманізація стосунків між поколіннями» 
(2007 р.), Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи 
інтеграції соціально-психологічних досліджень сім’ї та практики системної 
сімейної психотерапії в Україні» (2010 р.), Міжнародної науково-практичної 
конференції «Суб’єктно-особистісні виміри психологічної освіти», присвяче-
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ної 30-річчю кафедри психології ПНПУ імені В. Г. Короленка (2010 р.), Між-
народної науково-практичної конференції «Актуальні тенденції освіти до-
рослих у сучасному вимірі» (2010 р.), Міжнародної науково-практичної кон-
ференції «Технології управління освітніми закладами», присвяченої 123-річ-
чю від дня народження А. С. Макаренка (2011 р.), Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Теоретичні та методичні основи організації 
здоров’язбережувального навчального середовища учнів загальноосвітньої 
школи» (2011 р.), Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжна-
родною участю «Кризи життєвого простору особистості, сім’ї та соціальних 
інституцій» (2013 р.), Всеукраїнської науково-практичної конференції «По-
зитивна психотерапія в Україні: відповіді на виклики часу» (2014 р.), Всеу-
країнської науково-практичної конференції «Кроки єднання; втрати та над-
бання, або ціна та здобутки» (2015 р.), Всеукраїнської науково-практичної 
конференції з міжнародною участю «Світоглядні орієнтації особистості у 
сучасних соціокультурних умовах: міждисциплінарні аспекти», присвяченої 
35-річчю кафедри психології (2015 р.), Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Міфи: те, що підтримує, і те, що стримує» (2016 р.). 

Одним із пріоритетних напрямків роботи кафедри завжди була й плідна 
наукова робота зі студентами й магістрантами, визнана на всеукраїнському 
рівні. У 2001–2002 навчальних роках три студенти-психологи здобули пер-
ше командне місце в Україні (у м. Києві на базі МАУП): Віталій Заіка (2 міс-
це), Ольга Червінська (3 місце) і Дарія Орлова (5 місце). У 2005 році команда 
Полтавського державного педагогічного університету (В. Заіка, Д. Орлова) у 
загальному конкурсі з класичними університетами в Івано-Франківську та-
кож виступила на високому рівні, а В. Заіка посів 3 місце серед 66 учасників 
зі всієї України. У 2013 році магістрантка О. Передера здобула 2 місце у Все-
українській студентській олімпіаді за спеціальністю «Психологія» (м. Київ), 
студентка Ю. Порохня – 2 місце у Всеукраїнській олімпіаді з психології серед 
студентів, для яких «Психологія» не є основною спеціальністю (м. Одеса). Го-
тували команду доценти О. Г. Мирошник, І. Г. Тітов, Н. М. Атаманчук та ін. У 
2016 році студентка ІV курсу К. Красильна отримала грамоту за найкращу на-
укову роботу в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з теоретичної 
та прикладної психології (КНУ імені Тараса Шевченка). Асистенти К. П. Кри-
кля (науковий керівник – ст. викладач О. Д. Кравченко), А. В. Мирошнеченко 
(науковий керівник – доц. О. Г. Мирошник) – колишні призери фінальних ета-
пів конкурсів студентських наукових робіт.

 КАфеДРА сьоГоДНІ

На сьогодні колектив кафедри складають 25 осіб. Серед них 2 доктори 
психологічних наук – завідувач кафедри, проф. К. В. Седих, доц. О. Г. Ковален-
ко, кандидат психологічних наук, професор В. Ф. Моргун, кандидати психоло-
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гічних наук, доценти Н. О. Гончарова, Ю. Л. Горбенко, Ю. І. Калюжна, Ю. О. Кли-
менко, М. М. Мельничук, О. Г. Мирошник, Л. Г. Перетятько, І. Г. Тітов, Т. Є. Тіто-
ва, А. С. Харченко, Н. О. Чайкіна, Н. О. Юдіна, Т. А. Яновська, кандидати психо-
логічних наук, старші викладачі М. М. Рева, В. В. Шевчук, кандидат педагогіч-
них наук, доцент М. М. Тесленко, старший викладач О. Д. Кравченко, асистен-
ти К. П. Крикля, Н. М. Мишко, Є. Г. Хоменко, завідувач лабораторії В. Г. Обло-
вацька, старший лаборант Н. Й. Метельська.

Кафедра психології – відомий в Україні та за її межами осередок психоло-
гічної науки і практики, має здобутки міжнародного рівня в галузі психології 
особистості, її вікової періодизації розвитку, психодіагностики, профорієнта-
ції, педагогічної майстерності, психології міжсистемної взаємодії, психології 
та психотерапії сім’ї. 

На кафедрі успішно співпрацюють дві наукові школи – «Синергетичний 
підхід до психологічних процесів у системах різного рівня організації» (ке-
рівник – К. В. Седих) та «Психологія багатовимірної особистості» (керівник 
– В. Ф. Моргун), у межах яких здійснюється керівництво курсовими та магіс-
терськими роботами студентів, публікуються наукові здобутки, організову-
ються та проводяться наукові конференції. 

На базі наукової школи «Синергетичний підхід до психологічних про-
цесів у системах різного рівня організації» захищено п’ять кандидатських 
дисер тацій, а також готуються до захисту аспіранти кафедри В. А. Лаврінен-
ко, Є. Г. Хоменко та Н. Й. Метельська. Основні напрямки її роботи – аналіз 
взаємодії між різними підсистемами вищого рівня складності та вивчення 
складників цих підсистем як систем нижчого рівня складності, що дає змо-
гу визначити синергетичні ефекти в роботі різних соціальних та освітніх 

Зав. кафедри психології, доктор психологічних наук, проф. К. В. Седих  
з  магістрантами. Випуск 2016 року 



– 115 –

кафедра Психології

систем; дослідження процесів та механізмів, які утворюють синергетичний 
ефект діяльності системи, та розробка програм для формування і прак-
тичного використання цих синергетичних ефектів у роботі психологічних 
служб освітніх закладів; проведення наукових досліджень, написання на їх-
ній основі кандидатських дисертацій і впровадження отриманих результатів 
у практичну діяльність психологічних служб системи освіти.

На базі наукової школи «Психологія багатовимірної особистості» вико-
нано вісім кандидатських дисертацій, у тому числі членів кафедри Н. О. Чай-
кіної, А. С. Харченко, Н. О. Гончарової. Основні напрямки роботи цієї наукової 
школи – дослідження теоретичних та прикладних проблем психології осо-
бистості, вікової, педагогічної й соціальної психології; розвиток мотивації та 
творчого мислення учнів; психологічний супровід профорієнтації; психоло-
гічні умови розвитку педагогічної рефлексії, розвиток особистості в етносі 
та культурі; особливості делінквентної поведінки; емпатія й атракція в сис-
темі «вчитель – учень»; мотивація кохання, мотивація суспільно-політичної 
активності молоді тощо.

Наукова робота шкіл кафедри психології активно реалізується на базі 
навчальної лабораторії та центру практичної психології. 

Кафедра тісно співпрацює із провідними вишами Києва, Харкова, Дні-
пропетровська, Луцька, Львова, Одеси, Сімферополя, Сум тощо. Плідними є 
зв’язки кафедри з іноземними навчальними закладами та світовою науко-
вою спільнотою. Зокрема, активною є співпраця з Московським універси-
тетом, видавничим домом «Народное образование» (Росія), з лабораторією 
«Макаренко-реферат» Марбурзького університету (Німеччина), з Південно-
Західним університетом імені Неофіта Рильськи (м. Благоєвград) і Велико-
тирнівським університетом (обидва – Болгарія). Форми співпраці – підготов-
ка аспірантів, захист дисертацій, стажування, участь у наукових конференці-
ях, спільні публікації.

Завідувач кафедри К. В. Седих брала участь у міжнародних наукових та 
науково-практичних конференціях: 3rd World Congress for Psychotherapy, Ві-
день, 14–18 липня 2002 р.; Warszawskie Sympozjum Balintowskie, Варшава, 
16–17 січня 2010 р.; The Opportunities of Applying of Concrpts and Methods of 
systemic family therapy in the Organization Counseling , Больцано, 27–28 лютого 
2010 р.; The Methods of Systemic Family Therapy for Optimization of Team-work, 
Інсбрук, 1–2 березня 2010 р. Із 29 травня по 5 червня 2016 року брала участь 
у засіданні робочої групи з підготовки заявки на фінансування проекту в 
рамках програми європейської комісії «Horizon 2020» у Новому університеті 
Бакінгемшира (Велика Британія).

В останні роки кафедра психології була співорганізатором таких науко-
вих зібрань, як Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-
психологічна наука третього тисячоліття: досвід, виклики, перспективи» 
(м. Київ, 18–20 жовтня 2010 р.); Всеукраїнська науково-практична конфе-
ренція «Системний підхід до актуальних проблем психосоматики» (м. Хар-
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ків, 28–30 січня 2011 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Са-
моосвіта та розвиток емоційного інтелекту як фактор удосконалення педа-
гогічної майстерності вчителя» (м. Миргород, 16–17 вересня 2011 р.); Між-
народна науково-практична конференція «Особистість. Стосунки. Розвиток. 
Міждисциплінарний аспект» (м. Львів, 3–5 червня 2016 р.). 

У березні 2017 року було проведено Всеукраїнський науково-практичний 
семінар з міжнародною участю «Багатовимірність особистості: теорія, 
психодіагностика, корекція», співорганізаторами якого були О. О. Кріуліна 
– професор кафедри методики, педагогіки і психології професійної освіти 
Курського державного університету (РФ), доктор психологічних наук, 
професор, член-кореспондент Міжнародної академії психологічних наук; 
В. О. Стеблянко – директор Центру медичних і психологічних проблем, пси-
хотерапевт широкого профілю, полковник медичної служби, президент 
Асоціації психологів Республіки Казахстан (м. Астана); Меттіні Еміліано – 
завідувач кафедри гуманітарних наук міжнародного факультету Російского 
національного дослідницького медичного університету імені М. І. Пиро-
гова (м. Москва), магістр філософії (м. Піза, Італія); М. Є. Мутафова – кан-
дидат психологічних наук, доцент кафедри психології Південно-Західного 
університету «Неофіт Рильськи» (м. Благоєвград, Болгарія). 

Гостями кафедри і студентів-психологів в різні роки були такі відомі вче-
ні: академіки Ш. А. Амонашвілі (Грузія), О. О. Бодальов, М. М. Нечаєв (Росія), 
дійсні члени НАПН України Л. Ф. Бурлачук, С. Д. Максименко, В. О. Моляко, 
А. В. Киричук (м. Київ), А. Я. Чебикін (м. Одеса), Т. С. Яценко (м. Черкаси); 
члени-кореспонденти НАПН України Г. О. Балл, М. Й. Боришевський, Л. М. Ка-
рамушка, В. О. Татенко, Т. М. Титаренко (м. Київ), доктори психологічних наук 

Кафедра психології, 2016 рік 
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А. К. Маркова (м. Москва), Ю. З. Гільбух, Я. Л. Коломінський, В. В. Рибалка, 
Ю. М. Швалб (м. Київ) та ін. 

З 2011 року cпільно з Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН Укра-
їни кафедра психології випускає фаховий журнал «Психологія і особистість», 
який уходить до кількох міжнародних наукометричних баз. Головними редак-
торами журналу є доктор психологічних наук, директор Інституту психології 
академік С. Д. Максименко та доктор психологічних наук, завідувач кафедри 
психології, проф. К. В. Седих, заступниками – проф. В. Ф. Моргун та доц. І. Г. Тітов. 

Колектив кафедри підготував низку монографій, навчальних посібників, 
підручників та наукових розробок. Зокрема, видано тринадцять монографій: 

– 4 одноосібні (Седих К. В. Психологія взаємодії систем: «сім’я і освітні 
інституції» : монографія / К. В. Седих. – Полтава : Довкілля ;  К., 2008. – 260 с.; 
Коваленко О. Г. Міжособистісне спілкування осіб похилого віку : психологічні 
аспекти : монографія / О. Г. Коваленко. – К. : Інститут обдарованої дитини, 
2015. – 456 с.; Титов И. Г. Постнеклассическая личность: методологические 
основания психологического исследования : монография / И. Г. Титов. – Saar-
brücken: Lambert Academic Publishing, 2014. – 125 c.; Мельничук М. М. Психо-
логія толерантності особистості (на матеріалі дослідження студентів) : мо-
нографія / М. М. Мельничук. – Полтава : Мірон І. А., 2014 – 244 с.);

– 9 колективних (Седых К. В. Новые аспекты болезни ЗЧА : монография / 
К. В. Седих, В. Д. Куроедова. – Полтава, 1997. – 255 с.; Седых К. В. Современный 
взгляд на болезнь «Зубочелюстная аномалия» / В. Д. Куроедова, К. В. Седых. 
– Полтава, 2014. – 263 с.; Седих К. В. Сучасні тенденції розвитку етнічної та 
національної ідентичності в українському суспільстві / К. В. Седих // Осо-
бистість у розвитку: психологічна теорія і практика : [монографія / за 
ред. С. Д. Максименка, В. Л. Зливкова, С. Б. Кузікової]. – Суми : Сум ДПУ імені 
А. С. Макаренка, 2015. – Кн. 1. – С. 249–271; Седих К. В. Теоретичні та прак-
тичні підходи до роботи з сім’ями у формуванні професійної компетентності 
корекційного педагога та соціального працівника / К. В. Седих // Спеціальна 
освіта і соціальна робота: теорія і практика підготовки фахівця : [моногра-
фія / за заг. ред. Н. Г. Пахомової, В. А. Погребняка]. – Полтава : АСМІ, 2017. –  
С. 124–134; Sedykh K.  The research of representation of the social and political 
crisis in the public consciousness of citizens of Ukraine / K. Sedykh, О. Abasaliyeva 
// Person, family, and society: interdisciplinarny approach to the harmonization 
of interests. – Opole, 2016. – Р. 54–64; Моргун В. Ф. Підвищення культури ек-
зистенціальних виборів людини засобами психодіагностики / В. Ф. Моргун 
// Психологічна культура: види, інваріанти, розвиток : монографія / [М. Й. Бо -
ри шевський, Н. Є. Завацька, З. С. Карпенко, С. Б. Кузікова, В. Ф. Моргун та ін. ; 
відп. ред. Г. Є. Улунова]. – Суми : Мрія, 2014. –  С. 175–200; Моргун В. Ф. Типи і 
періоди розвитку особистості в умовах інтеграції та диференціації (інтеди-
фії) освіти / В. Ф. Моргун // Психолого-педагогічні проблеми розвитку осо-
бистості : монографія / за ред. В. Ф. Моргуна, Л. В. Герасименко, Р. М. Біло-
ус. – Кременчук : КрНУ имені Михайла Остроградського, 2016. – С. 178–204; 
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Тітов І. Г. Особистісне становлення дитини: суб’єктний вимір / І. Г. Тітов, 
О. Д. Кравченко, Л. С. Москаленко. – К. : ВЦ «Академія», 2015. – 152 с.; Шев-
чук В. В. Історико-культурні передумови становлення Полтавської психоло-
гічної школи у XVIII–XX століттях : монографія / В. В. Шевчук, М.-Л. А. Чепа. 
– К. : ВД «Слово», 2015. – 256 с.).

Також навчальні посібники: 
1. Седих К. В. Психодіагностика та психокорекція в ортодонтичному ліку-

ванні : навч. посіб. / К. В. Седих, В. Д. Куроєдова. – Полтава, 2000. – 39 с.
2. Седих К. В. Пcихологія сім’ї : навч. посіб. / К. В. Седих. – 2-е вид., доп. – К. : 

ВЦ «Академія», 2015. – 192 с.
3. Основи психотерапії : навч. посіб. / [К. В. Седих, О. О. Фільц, В. І. Банцер та 

ін.] ; за ред. К. В. Седих, О. О. Фільц. – К. : Академвидав, 2016. – 192 с.
4. Моргун В. Ф. Проблема периодизации развития личности в психологии / 

В. Ф. Моргун, Н. Ю. Ткачёва. – М. : МГУ, 1981. – 84 с.
5. Моргун В. Ф. Обдаровані діти і школа. Методика діагностики та педагогічний 

досвід / Н. В. Настенко, Н. І. Білик, В. Ф. Моргун. – Полтава, 1998. – 167 с.
6. Атаманчук Н. М. Психологія і педагогіка : консп. лекцій / Н. М. Атаман-

чук. – Полтава : ПолтНТУ, 2006. – 127 с.
7. Атаманчук Н. М. Практикум із загальної психології / Н. М. Атаманчук. – 

Полтава, 2008. – 183 с.
8. Гончарова Н.О. Основи професійної орієнтації : навч. посіб. / Н. О. Гонча-

рова ; за ред. В. Ф. Моргуна. – К. : ВД «Слово», 2010. – 168 с.
9. Тітов І. Г. Психологія індивідуальної суб’єктності молодших школярів: 

теоретико-методичний аспект / І. Г. Тітов. – Полтава : Фірма «Техсервіс», 
2007. – 70 с.

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю  
«Світоглядні орієнтації особистості у сучасних соціокультурних умовах: міждисциплінарні аспекти», 

2015 рік 
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10. Тітов І. Г. Вступ до психофізіології / І. Г. Тітов. – К. : Академвидав, 2011. – 
296 с. 

11. Устименко Т. А. Основи міжкультурної взаємодії / Т. А. Устименко. – 
Полтава, 1998. – 214 с. 

12. Чайкіна Н. О. Комплекс психологічних методів дослідження професій-
ної адаптації молодого вчителя : наук.-метод. посіб. / Н. О. Чайкіна. – К., 
1997. – 40 с.

13. Методи психодіагностики підлітків / О. О. Головко, В. І. Гордієнко, 
П. Б. Деряга, Т. М. Єгорова, Ю. І. Калюжна, В. В. Кірічек, О. О. Колінько, 
Л. В. Копець, О. Д. Кравченко, Н. О. Нарожня, В. Ф. Моргун, Л. Г. Пере-
тятько, З. Ф. Сіверс, Т. А. Устименко, І. В. Фастовець, Н. О. Чайкіна ; за 
ред. В. Ф. Моргуна, О. Д. Кравченко. – Полтава, 1995. – 124 с. 

14. Дзюба Т. М. Психологія дорослості з основами геронтопсихології : навч. 
посіб. / Т. М. Дзюба, О. Г. Коваленко ; за ред. В. Ф. Моргуна. – К. : ВД «Сло-
во», 2013. – 264 с.

15. Моргун В. Ф. Основи психологічної діагностики : навч. посіб. / В. Ф. Мор-
гун, І. Г. Тітов. – 3-тє вид. – К. : ВД «Слово», 2013. – 464 с.

16. Психологія розвитку: ранні етапи дитинства : навч. посіб. / К. В. Седих, 
Т. І. Губіна, Н. О. Юдіна, Є. Г. Хоменко ; за ред. К. В. Седих. – Полтава : ПНПУ 
імені В. Г. Короленка, 2014. – 248 с.

17. Седих К. В. Делінквентний підліток : навч. посіб. / К. В. Седих, В. Ф. Мор-
гун. – 2-е вид., доп. – К. : ВД «Слово», 2015. – 272 с.

18. Шевчук В. В. Методики дослідження наукових кіл та напрямків у психо-
логії / В. В. Шевчук // Навчально-методичні проблеми розробки сцена-
ріїв реалізації конструктивних функцій етнокультури в інформаційно-
му суспільстві : посіб. / М.-Л. А. Чепа, М. І. Савіна, С. Є. Солодчук та ін. ; за 
ред. М.-Л. А. Чепи. – К. : Педагогічна думка, 2015. – С. 5–15.

19. Моргун В. Ф. Яку особистість формує сучасна школа? / В. Ф. Моргун // 
Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно орієн-
тованої освіти : модульн. посіб. / авт.-упор. П. І. Матвієнко, Н. І. Білик, 
О. О. Новак. – Полтава : ПОІППО імені М. В. Остроградського, 2003, 2006. 
– С. 124–132. 

20. Атаманчук Н. М. Загальна психологія: курс лекцій (модульний варіант) 
/ Н. М. Атаманчук. – Полтава, 2007. – 210 с. 

21. Гончарова Н. О. Основи вибору професії: консультативний тренінг : 
навч.-метод. посіб. / Н. О. Гончарова ; за ред. В. Ф. Моргуна. – Полтава : 
АСМІ, 2007. – 48 с. 

22. Тітов І. Г. Розвиток творчої уяви молодших школярів : навч.-метод. по-
сіб. для шкільних психологів та вчителів / І. Г. Тітов ; за ред. Г. О. Балла. 
– Полтава : Астрея, 2006. – 112 с.

23. Тітов І. Г. Вступ до практичної психометрики : електронн. навч. посіб. / 
І. Г. Тітов. – Полтава, 2016. – 128 с.

Доценти Т. І. Гавакова, І. К. Тарасенко є співавторами першого, а О. Г. Ми-
рошник – третього і четвертого видань колективного підручника «Педаго-
гічна майстерність», який перекладено російською та польською мовами 
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(Педагогічна майстерність : підруч. / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кри-
вонос та ін. ; за ред. І. А. Зязюна. – К. : Богданова А. М., 2008. – 376 с.).

Викладачі кафедри мають свідоцтва про авторські права на навчальні 
посібники та монографії, а саме: К. В. Седих – на навчальний посібник «Пси-
хологія сім’ї», О. Г. Коваленко – на монографію «Міжособистісне спілкуван-
ня осіб похилого віку: психологічні аспекти», В. В. Шевчук – на монографію 
«Історико-культурні передумови становлення Полтавської психологічної 
школи у ХVІІІ–ХХ століттях». Кожен із викладачів є також автором навчаль-
них програм і методичних розробок до них. 

Викладачі кафедри психології залучають талановитих студентів до ро-
боти в 17 наукових проблемних групах, якими керують досвідчені доцен-
ти, написання статей до щорічних студентських збірників наукових праць 
«Наукові здобутки студентів і магістрантів – школі ХХІ століття», «Форму-
вання сучасного освітнього середовища: теорія і практика», до підготовки 
кваліфікаційних робіт, проводять олімпіади для майбутніх психологів. 

У навчальній і науково-дослідній діяльності викладачі кафедри вико-
ристовують інноваційні технології. Зокрема, при організації та проведенні 
практичних занять і лекцій широко застосовуються майстер-класи з ви-
користанням сучасних психотерапевтичних технологій, інтерактивні тех-
нології навчання, технологія групового навчання, навчально-дослідні про-
екти, психологічні тренінги тощо. Викладачами кафедри впроваджується 
технологія дистанційного навчання. Розроблено курси «Психологія управ-
ління (доц. М. М. Тесленко), «Історія психології» (ст. викл. В. В. Шевчук), го-
тові для використання у підготовці студентів будь-якої форми навчання; 
для студентів-магістрантів створено мультимедійний навчальний посібник 
«Вступ до практичної психометрики» (доц. І. Г. Тітов).

З метою інтелектуального, естетичного та професійного розвитку сту-
дентів створено клуб психологічного кіно (модератор М. М. Мельничук).

У 2014 році на базі лабораторії психодіагностики та соціально-
психологічного тренінгу було проведено науково-практичний семінар «На-
укові здобутки магістрантів у освітньому середовищі». У його роботі взяли 
участь проф. К. В. Седих, доц. І. Г. Тітов, доц. А. С. Харченко та магістранти 
спеціальності «Психологія». Було обговорено підходи до проблеми розвитку 
особистості у психології, проаналізовано фактори, які заважають і які спри-
яють вияву творчості, виділено ознаки творчої особистості та умови форму-
вання її творчих здібностей. 

Кафедрою психології активно проводиться культурно-виховна робота, 
спрямована на формування професійної самосвідомості майбутніх фахівців 
та повноцінне розкриття їхніх різноманітних здібностей та обдарованості. З 
метою формування контингенту студентів на психолого-педагогічному фа-
культеті використовуються найрізноманітніші форми й методи активізації 
інтересу випускників шкіл до спеціальності «Психологія», зокрема організа-
ція агітаційно-роз’яснювальної роботи у загальноосвітніх навчальних закла-
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дах м. Полтави та Полтавської області; рекламно-інформаційна діяльність у 
засобах масової інформації; участь у обласних та міських профорієнтаційних 
виставках, конкурсах, ярмарках, презентаціях, флешмобах; проведення Днів 
відкритих дверей.

У цілісному процесі підготовки сучасного фахівця-психолога дедалі 
більшого значення набуває інститут кураторства та студентського само-
врядування. Студентські організації реалізують свої права, насамперед, у та-
ких сферах діяльності, як навчання, науково-дослідна й культурно-освітня 
робота, організація дозвілля, суспільно-корисна праця тощо. Розширення 
студентського самоврядування дає змогу виховати у майбутніх фахівців со-
ціальну відповідальність, розвивати в них прагнення до наукового пошуку, 
підвищувати рівень самостійності, що також є важливим для підготовки 
майбутнього психолога. 

Вихованню професійної та загальної культури майбутніх фахівців спри-
яють активна участь студентів у художній самодіяльності, робота різнома-
нітних факультативів, лекторіїв, клубів, театрів, студій. 

У перспективах розвитку кафедри: 
– підвищення професійної компетентності майбутніх психологів че-

рез застосування інноваційних технологій, проведення студентських 
он лайн-конференцій англійською мовою із залученням студентів 
універси тетів м. Познані (Польща), м. Больцано (Італія), м. Інсбрука 
(Австрія);

– урізноманітнення технології дистанційного навчання, впровадження 
інтерактивних технології, онлайн-навчання, «світове кафе»;

–  розширення баз виробничих практик: наприклад, у військовому шпи-
талі, у громадських організаціях (як-от «Світло надії» тощо), які займа-
ються психологічною реабілітацією різних категорій населення;

–  реалізація спільних проектів кафедри та практичних психологів міста 
й області, залучення до науково-практичної діяльності в рамках цих 
проектів магістрантів;

–  розширення академічної мобільності студентів, створення можливос-
тей для студентів-психологів ПНПУ декілька місяців навчатися в одно-
му із закордонних вишів;

–  збільшення кількості авторських електронних посібників із психоло-
гічних дисциплін.
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  ВиКлАДАчІ КАфеДРи

сеДиХ Кіра Валеріївна

– ORCID (ID): 
orcid.org/0000-0003-3528-7569
– Посада, науковий ступінь, учене звання, інші обов’язки:
доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 
психології, член ученої ради ПНПУ імені В. Г. Короленка 
та психолого-педагогічного факультету, член спеціалізо-

ваної вченої ради К 64.053.08 Національного педагогічного університе-
ту імені Г. С. Сковороди із захисту кандидатських дисертацій зі спеціаль-
ності 19.00.07 «Педагогічна і вікова психологія» (2012–2014 рр.), голо-
вний редактор журналів «Психологія і особистість», «Форум психіатрії 
та психотерапії», «Системний погляд», член Академії наук вищої освіти 
України, голова полтавського відділення Товариства психологів Украї-
ни, член секретаріату Асоціації політичичних психологів України, член 
Українського реєстру психотерапевтів (УСП), терапевт-тренер у напрям-
ку системної сімейної терапії Української спілки психотерапевтів, член 
секретаріату УСП. 

– Освіта: 
закінчила відділення психології біологічного факультету Харківського 
державного університету ім. О. М. Горького (1986 р.) за спеціальністю 
«Психологія», здобула кваліфікацію психолога, викладача.

– Тема кандидатської дисертації, місце і рік захисту, науковий керівник:
Порушення когнітивних процесів та властивості особистості дітей з не-
врозоподібними станами резидуально-органічного генезу : дис. ... канд. 
психол. наук : спец. 19.00.04 «Медична психологія» – К., 1995. Захищена в 
Київському державному університеті імені Т. Г. Шевченка. Науковий ке-
рівник – доктор психологічних наук Л. Ф. Шестопалова.

– Тема докторської дисертації, місце і рік захисту:
Психологія взаємодії сім'ї з освітніми соціальними інституціями : дис. ... 
доктора психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» 
– К., 2012. Захищена в Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН Укра-
їни. 

– Наукові інтереси:
психологічне консультування, психотерапія, функціонування сімейної 
системи, міжсистемна взаємодія сім’ї та освітніх соціальних інституцій 
у різних культурно-історичних та етнічних спільнотах. Автор понад 150 
наукових публі кацій.
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– Основні публікації:
1.  Седых К. В. Новые аспекты болезни ЗЧА : монография / К. В. Седих, В. Д. Ку-

роедова. – Полтава, 1997. – 255 с.
2.  Седих К. В. Психодіагностика та психокорекція в ортодонтичному лікуван-

ні : навч. посіб. / К. В. Седих, В. Д. Куроєдова. – Полтава, 2000. – 39 с.
3.  Седих К. В. Психологія взаємодії систем: «сім’я і освітні інституції» : моно-

графія / К. В. Седих. – Полтава : Довкілля ; Київ, 2008. – 260 с.
4.  Психологія розвитку: ранні етапи дитинства : навч. посіб. / К. В. Седих, 

Т. І. Губіна, Н. О. Юдіна, Є. Г. Хоменко ; за ред. К. В. Седих. – Полтава : ПНПУ 
імені В. Г. Короленка, 2014. – 248 с.

5.  Современный взгляд на болезнь «Зубочелюстная аномалия» / В. Д. Курое-
дова, К. В. Седых. – Полтава, 2014. – 263 с.

6.  Седих К. В. Делінквентний підліток : навч. посіб. / К. В. Седих, В. Ф. Моргун. – 
2-е вид., доп. – К. : ВД «Слово», 2015. – 272 с.

7.  Седих К. В. Пcихологія сім’ї : навч. посіб. / К. В. Седих. – 2-е вид., доп. – К. :  
ВЦ «Академія», 2015. – 192 с. – (Серія «Альма-матер»).

8.  Основи психотерапії : навч. посіб. / [К. В. Седих, О. О. Фільц, В. І. Банцер та 
ін.] ; за ред. К. В. Седих, О. О. Фільц. – К. : Академвидав, 2016. – 192 с.

9.  Седих К. В. Теоретичні та практичні підходи до роботи з сім’ями у формуван-
ні професійної компетентності корекційного педагога та соціального пра-
цівника / К. В. Седих // Спеціальна освіта і соціальна робота: теорія і прак-
тика підготовки фахівця : [монографія / за заг. ред. Н. Г. Пахомової, В. А. По-
гребняка]. – Полтава : АСМІ, 2017. – С. 124–134.

10.  Седих К. В. Сучасні тенденції розвитку етнічної та національної ідентичнос-
ті в українському суспільстві / К. В. Седих // Особистість у розвитку: психо-
логічна теорія і практика : [монографія / за ред. С. Д. Максименка, В. Л. Злив-
кова, С. Б. Кузікової]. – Суми : Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – Кн. 1. 
– С. 249–271.

11.  Седих К. В. Міфологізація свідомості як ознака суспільно-політичної кризи 
/ К. В. Седих // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту 
психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, 
Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – Вип. 29. – С. 626–
635.

12.  Sedykh K.  The research of representation of the social and political crisis in the 
public consciousness of citizens of Ukraine / K. Sedykh, О. Abasaliyeva // Person, 
family, and society: interdisciplinarny approach to the harmonization of interests. 
– Opole, 2016. – Р. 54–64.

13.  Седих К. В. Дослідження репрезентації соціально-політичної кризи в сус-
пільній свідомості жителів України в системно-синергетичному підході / 
К. В. Седих // Психологія і особистість. – 2016. – № 1 (9). – С. 53–69.

– Нагороди, премії, відзнаки: 
нагороджена УСП за особистий вагомий внесок у розвиток психотерапії в 
Україні (2005 р.); грамоти за вагомий внесок у наукову роботу психолого-
педагогічного факультету (2012 р.), університету (2013 р.); за вагомий 
внесок у розвиток психолого-педагогічного факультету та з нагоди Дня 
працівників освіти (2013 р.); за особистий вагомий внесок у розбудову 
ПНПУ імені В. Г. Короленка (2014 р.); Почесна грамота Полтавської облас-
ної ради за багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий 
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особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та на-
укових кадрів для освітянської галузі, активну громадянську позицію та 
з нагоди Дня науки (2016 р.); Подяка Полтавського об’єднаного міського 
військового комісаріату (2017 р.).

– Навчальні дисципліни, які викладає: 
психологія сім’ї; основи психотерапії; психологічне консультування; пси-
хологія сексуальності; актуальні проблеми психології.

моРГУН Володимир федорович 

– ORCID (ID): 
orcid.org/0000-0001-85515123
– Посада, науковий ступінь, звання, інші обов’язки:
професор кафедри психології, професор, кандидат пси-
хологічних наук, заслужений працівник освіти Украї-
ни, заступник головного редактора наукового журналу 

«Психологія і особистість», член редколегії журналів «Постметодика» та 
«Імідж сучасного педагога» і періодичного збірника наукових праць «Ес-
тетика і етика педагогічної дії», член правління Товариства психологів 
України, Всеукраїнської психодіагностичної асоціації, Міжнародної Ма-
каренківської асоціації.

– Освіта: 
закінчив факультет психології Московського державного університету 
імені М. В. Ломоносова (1971 р.) за спеціальністю «Психологія», здобув 
кваліфікацію викладача психології.

– Тема кандидатської дисертації, місце і рік захисту, науковий керівник:
Психологічні умови виховання пізнавального інтересу учнів до навчаль-
ного предмета : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна 
та вікова психологія». – М., 1979. Захищена в Московському державному 
університеті імені М. В. Ломоносова. Науковий керівник – академік Росій-
ської академії наук, доктор психологічних наук, професор Н. Ф. Тализіна.

– Наукові інтереси:
психологія багатовимірної особистості; психодіагностика; психодидак-
тика; мотивація навчання; мотивація кохання; професійна орієнтація; 
історія психології та педагогіки. Автор близько 300 наукових публікацій.

– Основні публікації:
1.  Моргун В. Ф. Проблема периодизации развития личности в психологии / 

В. Ф. Моргун, Н. Ю. Ткачёва. – М. : МГУ, 1981. – 84 с.
2.  Моргун В. Ф. Профессиональная ориентация будущих педагогов / В. Ф. Мор-

гун // Учитель, которого ждут / под ред. И. А. Зязюна. – М. : Педагогика, 
1988.– С. 64–85.
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3. Монистическая концепция многомерного развития личности: Аннотирован-
ный библиографический указатель с 1984 по 1988 год / сост. В. Ф. Моргун. 
– Полтава, 1989. – 56 с.

4.  Моргун В. Ф. Мотивация разносторонней деятельности учащихся / В. Ф. Мор-
гун // Учителям и родителям о психологии подростка / под ред. Г. Г. Араке-
лова. – М. : Высшая школа, 1990. – С. 91–129. 

5.  Методи психодіагностики підлітків / О. О. Головко, В. І. Гордієнко, П. Б. Де-
ряга, Т. М. Єгорова, Ю. І. Калюжна, В. В. Кірічек, О. О. Колінько, Л. В. Копець, 
О. Д. Кравченко, Н. О. Нарожня, В. Ф. Моргун, Л. Г. Перетятько, З. Ф. Сіверс, 
Т. А. Устименко, І. В. Фастовець, Н. О. Чайкіна ; за ред. В. Ф. Моргуна, О. Д. Крав-
ченко. – Полтава, 1995. – 124 с.  

6.  Моргун В. Ф. Інтедифія освіти: Психолого-педагогічні основи інтеграції та 
диференціації (інтедифії) навчання на прикладі шкільного циклу природ-
ничих дисциплін : курс лекцій / В. Ф. Моргун. – Полтава : Наукова зміна, 
1996. – 78 с.

7.  Моргун В. Ф. Сучасне економічне мислення: вихідні положення / В. Ф. Мор-
гун // Роль іноземних інституцій у формуванні сучасного економічного мис-
лення в Україні / за ред. В. В. Зелюка. – Київ–Полтава, 1998. – С. 8–29. 

8.  Моргун В. Ф. Обдаровані діти і школа. Методика діагностики та педагогічний 
досвід / В. Ф. Моргун, Н. В. Настенко, Н. І. Білик. – Полтава, 1998. – 167 с.

9.  Моргун В. Ф. Психологія особистості в педагогіці А. С. Макаренка. Факсиміль-
ний збірник праць 1988–2001 рр. / В. Ф. Моргун. – Полтава : АСМІ, 2002. – 84 с.

10. Моргун В. Ф. Яку особистість формує сучасна школа? / В. Ф. Моргун // Удо-
сконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно орієнтованої 
освіти : модульн. посіб. / авт.-упор. П. І. Матвієнко, Н. І. Білик, О. О. Новак. – 
Полтава : ПОІППО, 2006. – С. 124–132. 

11. Моргун В. Ф. Інтеграція і диференціація освіти: особистісно-діяльнісний 
підхід / В. Ф. Моргун // Удосконалення педагогічної майстерності в умовах 
особистісно орієнтованої освіти : модульн. посіб. / авт.-упор. П. І. Матвієнко, 
Н. І. Білик, О. О. Новак. – Полтава : ПОІППО імені М. В. Остроградського, 2006. 
– С. 132–157. 

12. Моргун В. Ф. Багатовимірний опитувальник мотивації кохання / В. Ф. Мор-
гун // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика : довідник : у 2 ч. / 
за ред. П. І. Матвієнка, С. Ф. Клепка, Н. І. Білик. – 2-е вид., переробл. і допов. 
– Полтава : ПОІППО, 2007. – Ч. 1 : А–М. – С. 39–45. 

13. Моргун В. Ф. Методика багатовимірного аналізу досягнень учня з метою 
профілювання та профорієнтації / В. Ф. Моргун // Педагогічні системи, тех-
нології. Досвід. Практика : довідник : у 2 ч. / за ред. П. І. Матвієнка, С. Ф. Клеп-
ка, Н. І. Білик. – 2-е вид., переробл. і допов. – Полтава : ПОІППО, 2007. – Ч. 1 : 
А–М. – С. 191–196. 

14. Моргун В. Ф. Особистість в освіті: парадигма культури : монографія / В. В. Зе-
люк, В. Ф. Моргун, Т. А. Устименко. – Полтава : АСМІ, 2011. – 212 с.

15. Моргун В. Ф. Опитувальник реального, бажаного і фантастичного бюдже-
тів часу людини / В. Ф. Моргун // Педагогічні системи, технології. Досвід. 
Практика : довідник : у 2 ч. / за ред. П. І. Матвієнка, С. Ф. Клепка, Н. І. Білик. –  
2-е вид., переробл. і допов. – Полтава : ПОІППО, 2007. – Ч. 2 : Н–Я. – С. 17–22.

16. Моргун В. Ф. Основи психологічної діагностики : навч. посіб. / В. Ф. Моргун, 
І. Г. Тітов. – 3-тє вид. – К. : ВД «Слово», 2013. – 472 с.

17. Психодіагностика особистості підлітка : навч.-метод. посіб. / за ред. О. Д. Крав-
ченко, В. Ф. Моргуна. – 2-е вид. – К. : ВД «Слово», 2013. – 136 с.
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18. Психодіагностика: лабораторний практикум : навч. посіб. / авт.-укл. В. Ф. Мор-
гун, І. Г. Тітов. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2012. – 162 с. 

19. Моргун В. Ф. Кваліфікаційні наукові роботи з психології: курсова, бакалавр-
ська, магістерська : метод. посіб. для студ. / В. Ф. Моргун, Л. С. Москаленко ; 
за ред. В. Ф. Моргуна. – К. : ВД «Слово», 2013. – 168 с.

20. Моргун В. Ф. Другий і третій віки людини у контексті періодизації багатови-
мірного розвитку особистості. Додаток // Психологія дорослості з основа-
ми геронтопсихології : навч. посіб. / Т. М. Дзюба, О. Г. Коваленко ; авт. вступу, 
дод. і ред. В. Ф. Моргун. – К. : ВД «Слово», 2013. – С. 260–264. 

21. Моргун В. Ф. Підвищення культури екзистенціальних виборів людини за-
собами психодіагностики / В. Ф. Моргун // Психологічна культура: види, 
інваріанти, розвиток : монографія / [М. Й. Боришевський, Н. Є. Завацька,  
З. С. Карпенко, С. Б. Кузікова, В. Ф. Моргун та ін. ; відп. ред. Г. Є. Улунова]. – 
Суми : Мрія, 2014. – С. 175–200.

22. Моргун В. Ф. Багатовимірна концепція особистості та інтеграція психологіч-
них теорій діяльності, установки і вчинку / В. Ф. Моргун // Особистість у 
розвитку: психологічна теорія і практика : монографія / за ред. С. Д. Макси-
менка, В. Л. Зливкова, С. Б. Кузікової. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 
2015. – Кн. 1. – С. 143–164.

23. Моргун В. Ф. Общение в многомерной концепции личности / В. Ф. Моргун // 
Психология общения : энциклопедический словарь / под общ. ред. А. А. Бо-
далева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Когито-Центр, 2015. – С. 45.

24. Моргун В. Ф. Делінквентний підліток : навч. посіб. для студ. / К. В. Седих, 
В. Ф. Моргун. – 2-е вид., доп. – К. : ВД «Слово», 2015. – 272 с. 

25. Моргун В. Ф. Типи і періоди розвитку особистості в умовах інтеграції та ди-
ференціації (інтедифії) освіти / В. Ф. Моргун // Психолого-педагогічні про-
блеми розвитку особистості : монографія / за ред. В. Ф. Моргуна, Л. В. Гера-
сименко, Р. М. Білоус. – Кременчук : КрНУ имені Михайла Остроградського, 
2016. – С. 178–204.

26. Моргун В. Ф. Уроки человечности корифея психологии общения А. А. Бодале-
ва / В. Ф. Моргун // Психология общения: Школа академика А. А. Бодалева : 
монографія / ред. Н. Л. Карпова, В. А. Лабунская, Т. И. Пашукова. – М. : РШБА, 
2017. – С. 353–356.

27. Моргун В. Ф. Многомерная теория личности и принцип дополнительности 
деятельности, установки и поступка / В. Ф. Моргун // Багатовимірність осо-
бистості: теорія, психодіагностика, корекція : матеріали всеукр. наук.-практ. 
семінару з міжнар. участю (Полтава, 23 бер. 2017 р.) / ред. кол. С. Д. Макси-
менко, М. І. Степаненко, С. М. Шевчук,  Н. В. Сулаєва, К. В. Седих, В. Ф. Моргун 
(відп. за випуск). – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – С. 140–152.

– Нагороди, премії, відзнаки: 
нагрудний значок Міністерства освіти УРСР «Відмінник народної осві-
ти» (1984 р.); знак Міністерства освіти і науки України «Антон Макарен-
ко» (2007 р.); медаль «За особистий вагомий внесок у розбудову універ-
ситету» з нагоди 100-річчя утворення Полтавського національного пе-
дагогічного університету імені В. Г. Короленка (2014 р.); знак Міністер-
ства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення» (2017 р.); 
медаль А. С. Макаренка «За педагогичну доблесть» Міжрегіональної сус-
пільної організації педагогічної громадськості (Москва, 2007 р.); орден 
«Патріот України», Грамота Міжнародного проекту «Україна й українці 
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– цвіт нації, гордість країни» за проявлений патріотизм і бездоганне слу-
жіння Україні (2016 р.); медаль «За заслуги в галузі освіти і науки» Між-
народного науково-освітянського форуму «Сучасний стан освіти і науки 
в Україні. Стратегія розвитку» (2016 р.).

– Навчальні дисципліни, які викладає: 
основи психологічної діагностики; психологія особистості; психологія 
вищої школи; актуальні проблеми психології; наукові психологічні шко-
ли в Україні.

КоВАлеНКо олена Григорівна 

– ORCID (ID): 
http://orcid.org/0000-0001-5395-2329
– Посада, науковий ступінь, учене звання, інші обов’язки:
доцент кафедри психології, доктор психологічних наук, 
член ученої ради ПНПУ імені В. Г. Короленка, член Това-
риства психологів України, Асоціації політичних психо-

логів України, член журі секції «Психологія» Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Полтавського тери-
торіального відділення Малої академії наук України. На громадських 
засадах співпрацює з територіальними центрами соціального обслуго-
вування (надання соціальних послуг) Полтавського регіону. 

– Освіта: 
закінчила психолого-педагогічний факультет Полтавського державного 
педагогічного інституту (1999 р.), здобула кваліфікацію вчителя почат-
кових класів, практичного психолога в закладах освіти.

– Тема кандидатської дисертації, місце і рік захисту, науковий керівник:
Розвиток емпатії та атракції майбутнього педагога як умов професійно-
го спілкування : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна 
та вікова психологія». – К., 2004. Захищена в Інституті педагогіки і пси-
хології професійної освіти АПН України. Науковий керівник – кандидат 
психологічних наук, доцент Т. А. Устименко. 

– Тема докторської дисертації, місце і рік захисту: 
Психологія міжособистісного спілкування осіб похилого віку : дис. ... док-
тора психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». – 
К., 2016. Захищена в Національному педагогічному університеті імені 
М. П. Драгоманова. 

– Наукові інтереси:
психологія пізньої дорослості, психологія спілкування. Має близько 
80 наукових публікацій.
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– Основні публікації:
1.  Коваленко О. Г. Міжособистісне спілкування осіб похилого віку: психологічні 

аспекти : монографія / О. Г. Коваленко. – К. : Інститут обдарованої дитини, 
2015. – 456 с.

2.  Коваленко О. Г. Психологія дорослості з основами геронтопсихології : навч. 
посіб. / Т. М. Дзюба, О. Г. Коваленко ; за ред. В. Ф. Моргуна. – К. : ВД «Слово», 
2013. – 264 с. 

3.  Коваленко О. Г. Програма оптимізації міжособистісного спілкування осіб по-
хилого віку / О. Г. Коваленко // Практична психологія та соціальна робота. 
– 2014. – № 7 (184). – С. 17–28.

4.  Коваленко О. Г. Ефективність застосування програми оптимізації міжосо-
бистісного спілкування осіб похилого віку / О. Г. Коваленко // Психологія і 
особистість. – 2014. – № 2 (6). – С. 138–150.

5.  Коваленко О. Г. Модель міжособистісного спілкування осіб похилого віку 
/ О. Г. Коваленко // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту пси-
хології імені Г. С. Костюка НАПН України ; [за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуф-
рієвої]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – Вип. 28. – С. 191–202.

6.  Коваленко О. Г. Особливості міжособистісного спілкування літніх людей та 
осмисленість життя / О. Г. Коваленко // Психологія і особистість. – 2015. – 
№ 2 (8). – С. 284–296.

7.  Kovalenko O. The features of attitude toward themselves in elderly = Особливості 
самовідношення осіб похилого віку / O. Kovalenko // British Journal of Science, 
Education and Culture.  – London : London University Press, 2014. – No. 1. (5).  – 
Vol. V. – P. 585–591.

8.  Коваленко Е. Формирование у социальных рабочих компетентности в пси-
хологии поздней взрослости / Е. Коваленко // Modern Science = Moderni 
veda. – Praha, Cheshskaya Respublika, 2015. – № 1. – P. 63–70.

9.  Коваленко О. Г. Особливості міжособистісного спілкування осіб похилого 
віку та їхня соціальна активність / О. Г. Коваленко // Science and Education a 
New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2015. – III (29). – Issue 5. – P. 84–87.

10. Коваленко О. Г. Умови проживання літніх осіб як чинники їхнього міжособистіс-
ного спілкування / О. Г. Коваленко // Міжнародний науковий журнал. Interna-
tional scientific journal. Международный научный журнал. – 2016. – № 8. – С. 41–45.

11. Коваленко Е. Г. Психологические механизмы гармоничного развития личнос-
ти в поздней взрослости / Е. Г. Коваленко // Fundamental and applied science 
today III = Фундаментальные и прикладные науки сегодня : материалы 
ІІІ Междунар. научн.-практ. конф. (22–24 мая 2014 г.). – North Charleston, CS, 
USA, 2014. – Vol. 1. - P. 108–110.

12. Коваленко Е. Г. Факторы межличностного общения в пожилом возрасте 
/ Е. Г. Коваленко // Инновации в технологиях и образовании : сб. ст. участников 
VIII Междунар. научн.-практ. конф. «Инновации в технологиях и образовании» 
(5–6 марта 2015 г.) : в 4 ч. / Филиал КузГТУ в г. Белово. – Белово : Изд-во филиа-
ла КузГТУ в г. Белово, Россия ; Изд-во ун-та «Св. Кирилла и Св. Мефодия», Вели-
ко Тырново, Болгария, 2015. – Ч. 3. – С. 61–65.

– Навчальні дисципліни, які викладає: 
геронтопсихологія; соціальна психологія старості; вікова психологія; ор-
ганізація наукових досліджень; політична психологія; актуальні питан-
ня педагогіки і психології.
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ГоНчАРоВА Наталія олексіївна

– ORCID (ID): 
orcid.org/0000-0003-7245-3954
– Посада, науковий ступінь, учене звання, інші обов’язки:
доцент кафедри психології, кандидат психологічних 
наук. 

– Освіта: 
закінчила відділення російської філології філологічного факультету 
Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка 
(1995 р.), здобула кваліфікацію вчителя російської мови і літератури та 
практичного психолога в системі народної освіти. 

– Тема кандидатської дисертації, місце і рік захисту, науковий керівник:
Психологічні особливості старших підлітків з низьким рівнем навчаль-
них досягнень в умовах профорієнтації : дис. ... канд. психол. наук : спец. : 
19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». – К., 2007. Захищена в Інсти-
туті педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Науковий 
керівник – кандидат психологічних наук, професор В. Ф. Моргун.

– Наукові інтереси:
професійна орієнтація особистості; особливості формування життєвої 
та професійної перспективи особистості, установок й інтересів; психоло-
гічні особливості профконсультативної роботи з майбутніми фахівцями; 
проектування професійної кар’єри особистості на етапі підготовки. Має 
понад 70 наукових публікацій.

– Основні публікації:
1. Гончарова Н. О. Основи вибору професії: консультативний тренінг : навч.-

метод. посіб. / Н. О. Гончарова ; за ред. В. Ф. Моргуна. – Полтава : АСМІ, 2007. 
– 48 с. 

2.  Гончарова Н. О. Основи професійної орієнтації : навч. посіб. / Н. О. Гончаро-
ва ; за ред. В. Ф. Моргуна. – К. : ВД «Слово», 2010. – 168 с. 

3.  Гончарова Н. О. Психологічні особливості прогнозування кар’єри студентів / 
Н. О. Гончарова // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інститу-
ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2013. – Т. 11 : Психологія 
особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 8. – Ч. 1. – С. 236–242.

4.  Гончарова Н. О. Психолого-педагогічний супровід проектування кар’єри 
майбутніх учителів / Н. О. Гончарова // Актуальні проблеми психології : зб. 
наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2014. 
– Т. ІІ : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. ІІ. 
–Ч. 1. – С. 261–269.

5.  Гончарова Н. О. Проектування кар’єри як детермінанти професійної підго-
товки майбутніх учителів / Н. О. Гончарова // Наука і освіта : наук.-практ.
журнал Південного наукового центру НАПН України. – 2014. – № 6 (СХХІІІ). 
– С. 26–30.  



– 130 –

кафедра Психології

6.  Гончарова Н. О. Кар’єрне проектування як фактор професійної підготовки 
майбутніх учителів / Н. О. Гончарова // Психологія і особистість. – 2015. – 
№ 2 (8) – Ч. 1. – С. 258–271.

7.  Гончарова Н. О. Самореалізація як показник формування кар’єрних орієнта-
цій студентської молоді / Н. О. Гончарова // Психологія і особистість. – 2016. 
– № 1 (9). – С. 254–262.

8.  Гончарова Н. О. Роль професійної підготовки в проектуванні кар’єри майбут-
ніх учителів / Н. О. Гончарова // Психологія і особистість. – 2016. – № 2 (10). 
– Ч. 1. – С. 180–188.

– Навчальні дисципліни, які викладає: 
юридична психологія; психологічне консультування; методика прове-
дення психологічної експертизи у різних галузях діяльності; практикум 
з психології профорієнтаційної роботи; психологія професійної кар’єри; 
спецпрактикум з психології.

ГоРБеНКо Юрій леонідович

– ORCID (ID): 
orcid.org/0000-0002-1555-9216
– Посада, науковий ступінь, учене звання, інші обов’язки:
доцент кафедри психології, кандидат психологічних 
наук, член Товариства психологів України. 

– Освіта: 
закінчив психологічний факультет Київського військового гуманітар-
ного інституту Національної академії оборони України (2001 р.), здо-
був кваліфікацію педагога, офіцера військового управління оперативно-
тактичного рівня зі спеціалізацією «Соціальна та військова психологія».

– Тема кандидатської дисертації, місце і рік захисту, науковий керівник:
Особливості становлення ціннісних орієнтацій у процесі професійної під-
готовки військовослужбовців : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.01 
«Загальна психологія, історія психології». – К., 2006. Захищена в Інститу-
ті психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Науковий керівник – кан-
дидат психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач 
лабораторії загальної та етнічної психології Інституту психології імені 
Г. С. Костюка НАПН України М.-Л. А. Чепа.

– Наукові інтереси:
проблеми, пов’язані із ціннісно-смисловою сферою особистості, особли-
востями становлення ціннісних орієнтацій, установок, інтересів. Має 
близько 40 наукових публікацій.

– Основні публікації:
1.  Горбенко Ю. Л. Методи вивчення психології колективу : навч.-метод. посіб. / 

Ю. Л. Горбенко. – Полтава : ПВІЗ, 2004. – 92 с. 
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2.  Горбенко Ю. Л. Особливості розвитку духовності в умовах сучасного суспіль-
ства / Ю. Л. Горбенко // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. 
наук. праць. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – Серія № 12 : Психологіч-
ні науки. – № 43 (67). – С. 353–359. 

3. Горбенко Ю. Л. Інформаційно-психологічні та ментальні чинники Російсько-
Українського протистояння / Ю. Л. Горбенко, А. Ю. Горбенко // Вісник Наці-
онального університету оборони України : зб. наук. праць. – К. : НУОУ, 2015. 
– № 1 (44). – С. 50–57.

4.  Горбенко Ю. Л. Образ світу в структурі мотиваційної сфери особистості / 
Ю. Л. Горбенко // Психологія і особистість. – 2015. – Вип. 2 (8). – Ч. 2. – С. 33–47.

5.  Горбенко Ю. Л. Модель психологічної одиниці життя людини у світі / Ю. Л. Гор-
бенко // Психологія і особистість. – 2016. – Вип. 2 (10). – Ч. 2. – С. 45–57.

– Навчальні дисципліни, які викладає: 
соціальна психологія; психологія масової поведінки; філософія психології. 

КАлЮжНА Юлія Іванівна

– Посада, науковий ступінь, учене звання, інші обов’язки:
кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології. 
– Освіта: 
закінчила відділення психології філософського факуль-
тету Київського державного університету імені Т. Г. Шев-
ченка (1979 р.) і здобула кваліфікацію психолога, викла-

дача психологічних дисциплін.
– Тема кандидатської дисертації, місце і рік захисту, науковий керівник:

Особливості формування спрямованості на трудову діяльність у підліт-
ків в різних умовах організації суспільно корисної виробничої праці : дис. 
... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». 
– М., 1988. Захищена в НДІ загальної і педагогічної психології АППН СРСР. 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, старший науковий 
співробітник НДІ ЗПП АПН СРСР Е. О. Фарапонова.

– Наукові інтереси:
проблеми, пов’язані з психологічними засадами організації навчального 
процесу у ЗНЗ та ЗВО з метою оптимізації професійного вибору молоддю та 
формування професіоналізму студентів. Має понад 70 наукових публікацій.

– Основні публікації:
1.  Калюжна Ю. І. Психодіагностика когнітивної сфери підлітка / Ю. І. Калюжна, 

О. Д. Кравченко // Психодіагностика особистості підлітка : навч.-метод. по-
сіб. / за ред. О. Д. Кравченко, В. Ф. Моргуна. – К. : ВД «Слово», 2013. – С. 69–87.

2.  Калюжна Ю. І. Психологічні аспекти професійної орієнтації шкільної моло-
ді у світлі педагогічного досвіду А. С. Макаренка / Ю. І. Калюжна // Витоки 
педагогічної майстерності : зб. наук. праць. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Коро-
ленка, 2013. – Вип. 11. – С. 158–161.
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3.  Калюжна Ю. І. Методичні аспекти підготовки майбутніх психологів до ро-
боти у системах «Людина – Техніка» / Ю. І. Калюжна // Психологія і особис-
тість. – 2013. – № 1 (3). – С. 75–85.  

4.  Калюжна Ю. І. Емоційний інтелект у професійному спілкуванні вчителя 
/ Ю. І. Калюжна, Є. Г. Хоменко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. 
праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2013. – 
Т. 12 : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 8. 
– Ч. 2. – Ніжин : Лисенко М. М., 2013. – С. 428–434. 

5.  Калюжна Ю. І. Особливості розвитку творчого потенціалу молодших школя-
рів / Ю. І. Калюжна, Т. А. Яновська // Наука і освіта : зб. наук. праць. – Меліто-
поль, 2014. – Вип. 6. – С. 61–66. 

6.  Калюжна Ю. І. Особливості розвитку мотивації вибору професії у підлітків / 
Ю. І. Калюжна // Психологія і особистість. – 2015. – № 1 (7). – С. 71–82. 

7.  Калюжна Ю. І. Особливості трудової спрямованості в структурі психологіч-
ної готовності до праці підлітків / Ю. І. Калюжна // Психологія і особистість. 
– 2015. – № 2 (8). – С. 257–267. 

8.  Калюжна Ю. І. Особливості розвитку психологічної готовності до професій-
ної діяльності студентів / Ю. І. Калюжна, Т. А. Яновська // Науковий вісник 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 
Психологічні науки. – Миколаїв : МНУ, 2015. – С. 46–51.

9.  Калюжна Ю. І. Емоційний аспект адаптації майбутніх педагогів до професій-
ної діяльності / Ю. І. Калюжна // Психологія і особистість. – 2016. – № 2 (10). 
– Ч. 1. – С. 161–171.

10. Калюжна Ю. І. Методичні засади розвитку інтересу до психологічних знань 
у старшокласників / Ю. І. Калюжна // Імідж сучасного педагога. – Полтава, 
2016. – № 5. – С. 39–43.

11. Калюжна Ю. І. Особливості розвитку пізнавальної мотивації майбутніх пе-
дагогів у процесі викладання психологічних дисциплін / Ю. І. Калюжна, 
Л. Г. Перетятько // Наука і освіта : зб. наук. праць. – Одеса, 2016. – С. 125–127.

12. Калюжна Ю. І. Методичні засади розвитку творчого потенціалу студентів у 
самостійній навчально-пізнавальній діяльності / Ю. І. Калюжна // Психоло-
гія і особистість. – 2017. – № 1 (11). –  С. 202–213. 

– Навчальні дисципліни, які викладає: 
психологія праці; інженерна психологія; методика викладання психоло-
гії у вищій школі.

КлимеНКо Юлія олександрівна

– ORCID (ID): 
orcid.org/0000-0002-4783-7938
– Посада, науковий ступінь, учене звання, інші обов’язки:
доцент кафедри психології, кандидат психологічних 
наук.

– Освіта: 
закінчила психолого-педагогічний факультет Полтавського державного 
педагогічного інституту імені В. Г. Короленка (1999 р.) і здобула кваліфі-
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кацію викладача дошкільної педагогіки та психології, вихователя із пра-
вом ведення занять англійською мовою.

– Тема кандидатської дисертації, місце і рік захисту, науковий керівник:
психологічні особливості орієнтації у часі підлітків з різними проявами 
агресивності : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та ві-
кова психологія». – Харків, 2011. Захищена в Харківському національно-
му педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди. Науковий керівник 
– кандидат психологічних наук, доцент С. О. Микитюк.

– Наукові інтереси:
психологія сприйняття часу; психологічні особливості часової самоорга-
нізації. Має близько 50 наукових публікацій.

– Основні публікації:
1.  Клименко Ю. О. Психологічні особливості розвитку часової компетентності 

у підлітків / Ю. О. Клименко // Практична психологія та соціальна робота. – 
2014. – № 11. – С. 1–7.

2.  Клименко Ю. О. Роль часового фактору у зменшенні проявів агресивної по-
ведінки підлітків / Ю. О. Клименко // Психологія і особистість. – 2015. – 
№ 1 (7). – С. 58–70. 

3.  Клименко Ю. О. Самоорганізація часу життя як особливе утворення особистості / 
Ю. О. Клименко // Психологія і особистість. – 2015. – № 2 (8). – Ч. 2. – С. 113–123.

4.  Klimenko Y. A. Psychological foundations of the intergrated approach to the goal 
formation of the 21st century youth: foundations of the conceptual determination 
/ Y. A. Klimenko, D. V. Polezhaev, M. Y. Tikhomirov // Вісник Харківського наці-
онального педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. – Серія «Психо-
логія». – Х. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2016. – Вип. 54. – С. 191–202. 

5.  Клименко Ю. О. Категорія часу в психологічній науці / Ю. О. Клименко // 
Психологія і особистість. – 2017. – № 1 (11). – С. 64–72. 

– Навчальні дисципліни, які викладає: 
практикум з психології особистості; психологія сім’ї; психологія креа-
тивності.

мельНичУК майя михайлівна

– ORCID (ID): 
orcid.org/0000-0003-4111-7849
– Посада, науковий ступінь, учене звання, інші обов’язки:
доцент кафедри психології, кандидат психологічних 
наук, секретар кафедри психології, керівник психологіч-
ного кіноклубу на психолого-педагогічному факультеті.

– Освіта: 
закінчила психолого-педагогічний факультет Полтавського державного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2008 р.), здобула квалі-
фікацію магістра практичної психології, викладача психології.
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– Тема кандидатської дисертації, місце і рік захисту, науковий керівник:
Особливості толерантності як системної характеристики особистості 
студента : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Загальна психоло-
гія, історія психології». – Харків, 2013. Захищена у Харківському націо-
нальному університеті імені В. Н. Каразіна. Науковий керівник – канди-
дат психологічних наук, доцент В. М. Павленко.

– Наукові інтереси:
психологія толерантності особистості; психологія мистецтва; психогене-
тика. Має близько 30 наукових публікацій.

– Основні публікації:
1.  Мельничук М. М. Психологія толерантності особистості (на матеріалі дослі-

дження студентів) : монографія / М. М. Мельничук. – Полтава : Мірон І. А., 
2014. – 244 с.

2.  Мельничук М. М. Емпіричне дослідження феномену толерантності як ба-
гаторівневої характеристики особистості студента: кореляційний аналіз / 
М. М. Мельничук // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інститу-
ту психології імені Г. С. Костюка. – К., 2013. – Т. 11 : Психологія особистості. 
Психологічна допомога особистості. – Вип. 8. − Ч. 2. – Ніжин : Лисенко М. М., 
2013. – С. 234–242.

3.  Мельничук М. М. Емпіричне дослідження толерантності студентів у фактор-
ній структурі особистісних характеристик / М. М. Мельничук // Психологія 
і особистість. – 2015. – № 1 (7). – С. 46–58.

4.  Мельничук М. М. Емпіричне дослідження структури толерантності як сис-
темної характеристики особистості студента / М. М. Мельничук // Науко-
вий збірник Інституту психології імені Г. С. Костюка. – К. : Інформаційно-
аналітичне агентство, 2015. – Т. Х : Психологія навчання. Генетична психо-
логія. Медична психологія. – Вип. 27. – С. 315–323. 

5.  Мельничук М. М. Дослідження детермінант толерантності як системної ха-
рактеристики особистості / М. М. Мельничук // Науковий вісник Херсон-
ського державного університету : зб. наук. праць. – Серія «Психологічні нау-
ки». – Херсон : Гельветика, 2014. – Вип. 2. – Т. 1. – С. 94–99.

6.  Мельничук М. М. Емпіричне дослідження системи взаємозв’язків толерантнос-
ті студентів із особистісними характеристиками / М. М. Мельничук // Наука і 
освіта : наук.-практ. журнал Південноукраїнського національного педагогічно-
го університету імені К. Д. Ушинського. – 2014. – № 11. – С. 128–133.

7.  Мельничук М. М. Проблема формування толерантності учнівської молоді за-
собами кіномистецтва / М. М. Мельничук // Психологія і особистість. – 2016. 
– № 1 (9). – С. 182–196.

8.  Мельничук М. М. Науково-фантастичні фільми і самопізнання особистості / 
М. М. Мельничук // Психологія і особистість. – 2016. – № 2 (10). – С. 46–58.

9.  Мельничук М. М. Підвищення рівня толерантності учнівської молоді засо-
бами кіномистецтва / М. М. Мельничук // Актуальні проблеми психології : 
зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. – К. : Інформаційно-
аналітичне агентство, 2016. – Т. ХІ : Психологія навчання. Генетична психо-
логія. Медична психологія. – Т. Х. – Вип. 28. – С. 275–286.

10. Мельничук М. М. Проблема впливу кіномистецтва на свідомість та підсві-
домість особистості глядача / М. М. Мельничук // Психологія і особистість. 
– 2017. – № 1 (11). – С. 268–279.
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– Навчальні дисципліни, які викладає: 
практикум із загальної психології; основи психогенетики; нейропсихо-
логія; психологія сексуальності; гендерна психологія.

миРошНиК олена Георгіївна

– Посада, науковий ступінь, учене звання, інші обов’язки:
доцент кафедри психології, кандидат психологічних 
наук. На громадських засадах співпрацює з територіаль-
ними центрами соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Полтавського регіону. 
– Освіта: 

закінчила відділення психології філософського факультету Ростовського-
на-Дону державного університету імені М. А. Суслова (1984 р.) і здобула 
кваліфікацію психолога, викладача.

– Тема кандидатської дисертації, місце і рік захисту, науковий керівник:
Творча ініціатива вчителя у вирішенні педагогічних завдань : дис. ... канд. 
психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». – Ленінград, 
1990. Захищена в Ленінградському педагогічному інституті імені О. І. Герце-
на. Науковий керівник – доктор психологічних наук, професор Г. С. Сухобська. 

– Наукові інтереси:
проблеми, пов’язані із психологією рефлексії, психологією педагогічної 
праці вчителя, соціально-психологічними аспектами міжособистісної 
взаємодії. Має понад 80 наукових публікацій.

– Основні публікації:
1.  Роль іноземних інституцій у формуванні сучасного економічного мислення 

в Україні [Текст] / [В. В. Гришко, О. Г. Мирошник та ін. ; за ред. В. В. Зелюка] ; 
Friedrich Ebert Stiftung, Незалеж. центр стратег. дослідж. – Полтава : ПОІППО 
імені М. В. Остроградського, 1998. – 130 с.

2.  Педагогічна майстерність : підруч. / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос, 
О. Г. Мирошник та ін. ; за ред. І. А. Зязюна. – К. :  Богданова А. М., 2008. – 376 с.

3.  Мирошник О. Г. Психодіагностика особливостей спілкування підлітка / 
О. Г. Мирошник // Психодіагностика особистості підлітка : навч.-метод. посіб. 
/ за ред. О. Д. Кравченко, В. Ф. Моргуна. – К. : ВД «Слово», 2009. – С. 106–122.

4.  Мирошник О. Г. Регуляційний потенціал рефлексивності особистості / О. Г. Мирош-
ник // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені 
Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2013. – Т. 11 : Психологія особистості. Психологічна 
допомога особистості. – Вип. 7. – Ч. 2. – Ніжин : Лисенко М. М., 2013. – С. 25–32.

5.  Мирошник О. Г. Шляхи розвитку рефлективності у професійний підготовці 
педагога / О. Г. Мирошник // Психологія і особистість. – 2014. – Вип. № 1 (5). – 
С. 142–153.

6.  Мирошник О. Г. Рефлепрактика в розвитку рефлективності вчителя / 
О. Г. Мирошник // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – Се-
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рія №12 : Психологічні науки. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – 
№ 43 (67). – С. 252–258.

7.  Мирошник Е. Г. Особенности управления обучением студентов специаль-
ности психология в процессе подготовки к преподавательской деятельнос-
ти / Е. Г. Мирошник // Деятельностная теория учения: современное состоя-
ние и перспективы : материалы междунар. научн. конф. (Москва, 6–8 февр. 
2014 г.) – М. : Московский университет, 2014. – С. 98–100.

8.  Мирошник Е. Г. Рефлепрактика в оптимизации профессиональной деятель-
ности учителя / Е. Г. Мирошник // Психология третьего тысячелетия :: сб. 
материалов І Междунар. научн.-практ. конф. / под общ. ред. Б. Г. Мещеряко-
ва. – Дубна : Международный университет природы, общества и человека 
«Дубна», 2014. – С. 102–104.

9.  Мирошник О. Г. Професійно-педагогічна рефлексія у вимірах основних сфер 
професійної активності вчителя / О. Г. Мирошник // Психологія і особис-
тість. – 2015. – № 1 (7). – С. 162–175.

10.  Мирошник О. Г. Гуманістичні цінності як чинник продуктивності професій-
ної рефлексії вчителя / О. Г. Мирошник // Психологія і особистість. – 2015. 
– № 2 (8). – С. 297–309.

11. Мирошник О. Г. Соціально-діяльнісний підхід до розробки моделі професій-
ної рефлексії (на прикладі професії вчителя) / О. Г. Мирошник // Психологія 
і особистість. – 2016. – № 1 (9). – С. 196–206.

12. Мирошник О. Г. Професійна рефлексія в системі підготовки майбутнього вчи-
теля / О. Г. Мирошник // Науковий вісник Херсонського державного універ-
ситету. – Серія «Психологічні науки». – Херсон, 2016. – Вип. 1. – Т. 1. – С. 65–69.

13. Мирошник О. Г. Концепції педагогічної рефлексії у психологічних дослідженнях / 
О. Г. Мирошник // Психологія і особистість. – 2016. – Вип. 2 (10). – Ч. 1. – С. 189–200.

14. Мирошник О. Г. До проблеми психологічного змісту професійної рефлексії вчи-
теля / О. Г. Мирошник // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej 
NaukowoPraktycznej «Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki» (30–
31.05.2016). – Warszawa : Diamond tradingtour, 2016. – С. 38–41.

15. Мирошник О. Г. До проблеми генезису рефлексії / О. Г. Мирошник // Психоло-
гія і особистість. – 2017. – Вип. 1 (11). – С. 41–52.

– Навчальні дисципліни, які викладає: 
загальна психологія; соціальна психологія; психологія конфлікту; теорія 
та методика викладання соціальної психології у вищому навчальному 
закладі; психологія рефлексії.

ПеРетятьКо лариса Георгіївна 

– Посада, науковий ступінь, учене звання, інші обов’язки:
кандидат психологічних наук, доцент кафедри психоло-
гії, член методичної ради університету.
– Освіта: 
закінчила відділення психології біологічного факультету 
Харківського державного університету імені О. М. Горь-

кого (1981 р.), здобула кваліфікацію психолога, викладача психології.
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– Тема кандидатської дисертації, місце і рік захисту, науковий керівник:
Професійне покликання особистості (психолого-біографічний аспект) : 
дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія 
психології». – М., 1991. Захищена в Інституті психології АН СРСР. Науко-
вий керівник – доктор психологічних наук О. О. Кроник. 

– Наукові інтереси:
проблеми білінгвізму, професійного покликання, впливу соматичних за-
хворювань на психіку людини. Має близько 40 наукових публікацій.

– Основні публікації:
1.  Методи психодіагностики підлітків / О. О. Головко, В. І. Гордієнко, П. Б. Де-

ряга, Т. М. Єгорова, Ю. І. Калюжна, В. В. Кірічек, О. О. Колінько, Л. В. Копець, 
О. Д. Кравченко, Н. О. Нарожня, В. Ф. Моргун, Л. Г. Перетятько, З. Ф. Сіверс, 
Т. А. Устименко, І. В. Фастовець, Н. О. Чайкіна ; за ред. В. Ф. Моргуна, О. Д. Крав-
ченко. – Полтава, 1995. – 124 с. 

2.  Перетятько Л. Г. Феноменологія професійного покликання / Л. Г. Перетять-
ко // Кризи життєвого простору особистості, сім’ї та соціальних інститу-
цій : матеріали всеукр. наук.-прак. конф. (з міжнародною участю). – Полта-
ва : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – С. 157–163. 

3.  Перетятько Л. Г. Білінгвізм в умовах загальноосвітнього навчання / Л. Г. Пе-
ретятько // Психологія і освіта. – 2014. – Вип. 1 (5). – С. 86–100. 

4.  Перетятько Л. Г. Психосоматичний аспект серцево-судинних захворювань 
/ Л. Г. Перетятько // Психологія і особистість. – 2016. – № 2 (10). – Ч. 2. –  
С. 117–125.

5.  Перетятько Л. Г. Аналіз емпатії та темпераменту як компонентів педагогіч-
ної діяльності / Л. Г. Перетятько, Н. О. Юдіна // Психологія і особистість. – 
2017. – № 1. – С. 146–155. 

– Навчальні дисципліни, які викладає: 
клінічна психологія; патопсихологія; медична психологія; патопсихоло-
гія та психотерапія; загальна психологія.

теслеНКо марина миколаївна

– ORCID (ID): 
orcid.org/0000-0003-4676-7736 
– Посада, науковий ступінь, учене звання, інші обов’язки:
доцент кафедри психології, кандидат педагогічних наук, 
заступник декана з навчальної роботи денної форми на-
вчання, член ученої ради психолого-педагогічного фа-
культету, член Асоціації політичних психологів України.

– Освіта: 
закінчила природничий факультет Сумського державного педагогічно-
го університету імені А. С. Макаренка (2005 р.) і здобула кваліфікацію 
вчителя біології, валеології та основ екології, практичного психолога в 
закладах освіти.
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– Тема кандидатської дисертації, місце і рік захисту, науковий керівник:
Формування пізнавальної самостійності студентів в процесі вивчення 
психолого-педагогічних дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.09 
«Теорія навчання». – Харків, 2013. Захищена в Харківському національ-
ному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди. Науковий керів-
ник – доктор педагогічних наук, професор Н. І. Шиян. 

– Наукові інтереси:
психологічні аспекти активізації пізнавальної діяльності студентів; пси-
ходидактика освітнього середовища; проблеми формування психологіч-
ної культури всіх суб’єктів освітнього середовища; розвиток психоло-
гічної готовності до професійної діяльності керівних кадрів. Має понад 
30 наукових публікацій.

– Основні публікації:
1.  Тесленко М. М. Діалогічний підхід в системі фахової підготовки майбут-

ніх психологів / М. М. Тесленко // Проблеми сучасної психології : зб. наук. 
праць. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – Вип. 29. – С. 696–706. 

2.  Тесленко М. М. Професійна компетентність як показник якості фахової під-
готовки майбутнього психолога / М. М. Тесленко // Вісник Одеського наці-
онального університету. – Серія «Психологія». – Одеса : Астропринт, 2015. 
– Т. 20. – Вип. 2 (36). – Ч. 2. – С. 160–168.

3.  Тесленко М. М. Українська вища освіта в дискурсі глобалізаційних процесів 
/ М. М. Тесленко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Дод. 1 до 
Вип. 35. – Т. VІІ (58) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контек-
сті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2015. – 
С. 233–241.

4.  Тесленко М. М. Дослідження впливу тривожності підлітка на його статусне 
положення у групі однолітків / М. М. Тесленко // Психологія і особистість. – 
2016. – № 2 (10). – Ч. І. – С. 105–116.

5.  Тесленко М. М. Активна копінг-поведінка як фактор профілактики емоцій-
ного вигорання менеджерів / М. М. Тесленко, Н. О. Юдіна // Virtus. – 2017. 
– № 12. – С. 62–66.

– Нагороди, премії, відзнаки: 
почесні грамоти університету з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 Бе-
резня за сумлінну роботу й відповідальне ставлення до виконання функ-
ційних обов’язків; за значний внесок у розвиток нормативного, органі-
заційного й методичного забезпечення освітньої діяльності Полтавсько-
го національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка та з 
нагоди відзначення Дня працівника освіти (обидві – 2015 р.).

– Навчальні дисципліни, які викладає: 
психодидактика; психологія управління; методика викладання пси-
хології.
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тІтоВ Іван Геннадійович 

– ORCID (ID): 
orcid.org/0000-0002-5529-1568
– Посада, науковий ступінь, учене звання, інші обов’язки:
доцент кафедри психології, кандидат психологічних 
наук.

– Освіта: 
закінчив психолого-педагогічний факультет Полтавського державного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2001 р.), здобув квалі-
фікацію практичного психолога у закладах освіти, вчителя англійської 
мови та зарубіжної літератури.

– Тема кандидатської дисертації, місце і рік захисту, науковий керівник:
Розвиток творчої уяви молодших школярів як компонент становлен-
ня їхньої суб’єктності : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педа-
гогічна та вікова психологія». – К., 2007. Захищена в Центральному ін-
ституті післядипломної педагогічної освіти. Науковий керівник – член-
кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор 
психологічних наук, професор Г. О. Балл.

– Наукові інтереси:
теоретико-методологічні проблеми психологічної науки; психологічні 
аспекти становлення світогляду особистості; теоретичні та приклад-
ні аспекти психофізіології, психодіагностики, психології творчості. Має 
близько 70 наукових публікацій. 

– Основні публікації:
1.  Титов И. Г. Постнеклассическая личность: методологические основания 

психологического исследования : монография / И. Г. Титов. – Saarbrücken : 
Lambert Academic Publishing, 2014. – 125 c. 

2.  Тітов І. Г. Суб’єктні виміри особистісного становлення дитини дошкільного 
та молодшого шкільного віку : монографія / О. Д. Кравченко, Л. С. Москален-
ко, І. Г. Тітов ; за ред. І. Г. Тітова. – К. : Академвидав, 2014. – 113 с. 

3.  Тітов І. Г. Розвиток творчої уяви молодших школярів : навч.-метод. посіб. 
для шкільних психологів та вчителів / І. Г. Тітов ; за ред. Г. О. Балла. – Полта-
ва : Астрея, 2006. – 112 с.

4.  Тітов І. Г. Психологія індивідуальної суб’єктності молодших школярів: теоре-
тико-методичний аспект : навч. посіб. / І. Г. Тітов. – Полтава : Фірма «Техсер-
віс», 2007. – 70 с. 

5.  Тітов І. Г. Вступ до психофізіології : навч. посіб. / І. Г. Тітов. – К. : Академвидав, 
2011. – 296 с. 

6.  Психодіагностика: Лабораторний практикум : навч. посіб. / авт.-уклад. 
В. Ф. Моргун, І. Г. Тітов. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2012. – 162 с. 



– 140 –

кафедра Психології

7. Психодіагностика особистості підлітка : навч.-метод. посіб. / за 
ред. О. Д. Кравченко, В. Ф. Моргуна. – К. : ВД «Слово», 2013. – С. 25–30, 69–75, 
79–106, 128–132. 

8.  Тітов І. Г. Основи психологічної діагностики: навч. посіб. / В. Ф. Моргун, 
І. Г. Тітов. – 3-тє вид. – К. : ВД «Слово», 2013. – 464 с. 

9.  Тітов І. Г. Особистісне становлення дитини: суб’єктний вимір / І. Г. Тітов, 
О. Д. Кравченко, Л. С. Москаленко. – К. : ВЦ «Академія», 2015. – 152 с.

10.  Тітов І. Г. Вступ до практичної психометрики : електронн. навч. посіб. / 
І. Г. Тітов. – Полтава, 2016. – 128 с.

11. Титов И. Г. Принцип субъектности в постнеклассической психологии / 
И. Г. Титов // Человек, субъект, личность в современной психологии : 
материалы междунар. конф., посвященной 80-летию А. В. Брушлинского. 
– М. : Институт психологии РАН, 2013. – Т. 1. – С. 162–165. 

12. Титов И. Г. Проблема использования биографического метода и контент-
аналитической процедуры в психологии творчества (на материале романа 
Э. М. Ремарка «Три товарища») / И. Г. Титов, Е. А. Передера // Журнал прак-
тикующего психолога. – 2013. – Вып. 20. – С. 63–78. 

13. Тітов І. Г. Категорія особистості: спроба інтегративної реконструкції / І. Г. Тітов 
// Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені 
Г. С. Костюка. – К., 2013. – Т. 11 : Психологія особистості. Психологічна допомога 
особистості. – Вип. 7. – Ч. 2. – Ніжин : Лисенко М. М., 2013. – С. 416–428. 

14. Тітов І. Г. До обґрунтування принципу онтологічного конструктивізму в по-
стнекласичній психології / І. Г. Тітов // Актуальні проблеми психології : зб. 
наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. – К., 2013. – Т. 11 : Пси-
хологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 8. – Ч. 2. – Ні-
жин : Лисенко М. М., 2013. – С. 429–437. 

15. Тітов І. Г. До обґрунтування структурно-ґенетичного принципу у постнекла-
сичній психології / І. Г. Тітов // Психологія і особистість. – 2014. – № 1 (5). 
– С. 45–66. 

– Навчальні дисципліни, які викладає: 
психофізіологія; психодіагностика; психологія креативності; психологія 
творчості; психометрика; психологія світогляду особистості.

тІтоВА тетяна Євгеніївна

– Посада, науковий ступінь, учене звання, інші обов’язки:
доцент кафедри психології, кандидат психологічних наук, 
голова моніторингової комісії ПНПУ імені В. Г. Королен-
ка, член Асоціації політичних психологів України. Спів-
працює із центром підвищення кваліфікації держслуж-
бовців (проведення тематичних семінарів-тренінгів).

– Освіта: 
закінчила психолого-педагогічний факультет Полтавського державного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2001 р.), здобула ква-
ліфікацію практичного психолога у закладах освіти, вчителя англійської 
мови та зарубіжної літератури.
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– Тема кандидатської дисертації, місце і рік захисту, науковий керівник:
Формування ціннісних орієнтацій майбутніх психологів у процесі профе-
сійної підготовки : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна 
та вікова психологія». – К., 2013. Захищена в Національному педагогіч-
ному університеті імені М. П. Драгоманова. Науковий керівник – доктор 
психологічних наук, професор В. А. Семиченко.

– Наукові інтереси:
проблеми, пов’язані із психологією особистості, ціннісно-смисловою 
сферою та саморегуляцією особистості, соціально-психологічним тре-
нінгом, психотерапією та психологічним супроводом особистості. Має 
понад 30 наукових публікацій.

– Основні публікації:
1.  Тітова Т. Є. Загальні засади психотерапії / Т. Є. Тітова // Основи психотера-

пії : навч. посіб. / [К. В. Седих, О. О. Фільц, В. І. Банцер, Т. Є. Тітова та ін.] ; за 
ред. К. В. Седих, О. О. Фільц. – К. : Академвидав, 2016. – С. 7–24. 

2.  Тітова Т. Є. Проблема психологічного супроводу формування ціннісно-
смислової сфери майбутніх психологів / Т. Є. Тітова // Психологія і особис-
тість. – 2015. − № 1 (7). – С. 176–185. 

3.  Тітова Т. Є. Ціннісні аспекти розвитку особистості майбутніх психологів / 
Т. Є. Тітова // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту пси-
хології імені Г. С. Костюка НАПН України. − К., 2015. – Т. 10. – № 27. – С. 136–
145. 

4.  Тітова Т. Є. Смислові аспекти саморегуляції особистості / Т. Є. Тітова // Пси-
хологія і особистість. – 2016. − № 1 (9). – С. 217–225.

5.  Тітова Т. Є. Дослідження смислових аспектів особистісної саморегуляції 
студентів-психологів / Т. Є. Тітова // Психологія і особистість. – 2016. − 
№ 2 (10). – Ч. 1.– С. 211–221. 

– Навчальні дисципліни, які викладає: 
основи психпрактики (практична психологія); експериментальна психо-
логія; соціально-психологічний тренінг; практикум з психології особис-
тості.

ХАРчеНКо Анжела станіславівна

– ORCID (ID): 
orcid.org/0000-0002-7048-4966
– Посада, науковий ступінь, учене звання, інші обов’язки:
доцент кафедри психології, кандидат психологічних наук, 
заступник декана з виховної роботи, член ученої ради 
психолого-педагогічного факультету, член журі секції 

«Психологія» Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Полтавського територіального відділення Малої ака-
демії наук України. 
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– Освіта: 
закінчила психолого-педагогічний факультет Полтавського державного 
педагогічного інституту імені В. Г. Короленка (1991 р.) і здобула кваліфі-
кацію вчителя початкових класів.

– Тема кандидатської дисертації, місце і рік захисту, науковий керівник:
Психолого-педагогічні критерії диференціації навчання молодших шко-
лярів : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова 
психологія». – К., 2000. Захищена в Національному педагогічному універ-
ситеті імені М. П. Драгоманова. Науковий керівник – кандидат психоло-
гічних наук, професор В. Ф. Моргун.

– Наукові інтереси:
проблеми педагогічної психології, творчо-гуманістичної спрямованості 
майбутнього педагога, психології здоров’я особистості, професійного 
здоров’я викладача, а також адаптації особистості до нового культурно-
го середовища. Має понад 80 наукових публікацій.

– Основні публікації:
1.  Харченко А. С. Особливості професійного почуття любові майбутніх педаго-

гів: постановка проблеми / А. С. Харченко // Актуальні проблеми психоло-
гії : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. – К., 2013. – Т. 11 : 
Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 8. – Ч. 2. 
– С. 467–474.

2.  Харченко А. С. Психологічні особливості особистості майбутнього вчителя 
/ А. С. Харченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. 
– Серія «Психологічні науки» : зб. наук. праць. – Херсон : Гельветика, 2014. – 
Вип. 1. – Т. 1. – С. 263–269. 

3.  Харченко А. С. Психологічні особливості почуття любові як основи духовнос-
ті майбутніх педагогічних працівників / А. С. Харченко // Наука і освіта : наук.-
практ. журнал Південного наукового центру НАПН України. – 2014. – № 6 
(СХХІІІ). – С. 124–128.

4.  Харченко А. С. Творчо-гуманістична спрямованість особистості майбутнього пе-
дагога: постановка проблеми / А. С. Харченко // Актуальні проблеми психології : 
зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. – К., 2014. – Т. ІІ : Психоло-
гія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. ІІ. – Ч. 2. – С. 398–406.

5.  Харченко А. С. Психологічний аналіз професійної спрямованості студентів-
педагогів / А. С. Харченко // Наука і освіта. – 2015. – № 1. – С. 177–183.

6.  Харченко А. С. Творча складова принципів сучасного гуманізму в освіті / 
А. С. Харченко // Психологія і особистість. – 2015. – № 2 (8). – Ч. 1– С. 214–229.

7.  Харченко А. С. Викладання педагогічної психології: від теорії до практики / 
А. С. Харченко // Наука і освіта. – 2016. – № 2–3. – С. 178–184.

8. Харченко А. С. Навчальна дисципліна «Психологія гуманістичної спрямова-
ності викладача вищої школи»: зміст і методичне забезпечення / А. С. Хар-
ченко // Психологія і особистість. – 2016. – № 2 (10). – Ч. 1. – С. 222–233.

9. Харченко А. С. Психологічні особливості самоактуалізації студентів з різним 
рівнем професійної спрямованості / А. С. Харченко // Психологія і особис-
тість. – 2016. – № 1 (9). – С. 234–244.

10.  Харченко А. С. Психологічні особливості творчих здібностей у підлітковому 
віці / А. С. Харченко // Молодий вчений. – 2016. – №12.1 (40). – С. 251–254.
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11.  Харченко А. С. Комплектування класів: психолого-педагогічні критерії та їх 
ефективність / А. С. Харченко // Багатовимірність особистості: теорія, пси-
ходіагностика, корекція : матеріали всеукр. наук.-практ. семінару з міжнар. 
участю (Полтава, 23 бер. 2017 р.). – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 
2017. – С. 238–241.

12.  Харченко А. С. Психологічні особливості ціннісного ставлення до здоров'я 
сучасних підлітків / А. С. Харченко // Психологія і особистість. – 2017. – № 1. 
– С. 174–182. 

– Нагороди, премії, відзнаки: 
Подяка психолого-педагогічного факультету за сумлінне виконання сво-
їх обов’язків (2010 р.), грамоти університету за успіхи у навчальній та ви-
ховній роботі зі студентами та з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 Бе-
резня (2012 р.), за значний внесок у розвиток психолого-педагогічного 
факультету та з нагоди Дня працівників освіти (2013 р.).

– Навчальні дисципліни, які викладає: 
психологія; загальна психологія; педагогічна психологія; психологія 
здоров’я; етнопсихологія; психологія гуманістичної спрямованості ви-
кладача вищої школи; практикум з психології діяльності.

чАйКІНА Наталія олександрівна

– ORCID (ID): 
orcid.org/0000-0002-8630-2311
– Посада, науковий ступінь, учене звання, інші обов’язки:
доцент кафедри психології, кандидат психологічних 
наук, член Товариства психологів України.

– Освіта: 
закінчила відділення психології біологічного факультету Харківського 
державного університету імені О. М. Горького (1986 р.), здобула кваліфі-
кацію психолога, викладача.

– Тема кандидатської дисертації, місце і рік захисту, науковий керівник:
Психологічна структура професійної адаптації молодого вчителя : дис. ... 
канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». – 
К., 1997. Захищена в Інституті педагогіки і психології професійної освіти 
АПН України. Наукові керівники – доктор педагогічних наук, професор 
Б. О. Федоришин, кандидат психологічних наук, професор В. Ф. Моргун. 

– Наукові інтереси:
проблеми, пов’язані з адаптацією особистості в соціально-професійному 
середовищі, особистістю в різних реаліях, її іміджем, диференційним ас-
пектом індивідуально-типологічних властивостей, гендерно-рольовою 
поведінкою в сім’ї, моніторингом якості вищої освіти. Має понад 100 на-
укових публікацій.
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– Основні публікації:
1.  Чайкина Н. А. Теоретический обзор по проблеме профессиональной адапта-

ции / Н. А. Чайкина. – Полтава : ПГПИ имени В. Г. Короленко, 1988. – 58 с.
2.  Чайкина Н. А. Методики изучения профессиональной адаптации / Н. А. Чай-

кина. – Полтава : ПГПИ имени В. Г. Короленко, 1988. – 29 с. 
3.  Чайкина Н. А. Программа и методический фонд школы наставников / 

Н. А. Чайкина. – Полтава : ПГПИ имени В. Г. Короленко, 1988. – 39 с. 
4.  Чайкіна Н. О. Комплекс психологічних методів дослідження професійної адап-

тації молодого вчителя : наук.-метод. посіб. / Н. О. Чайкина. – К., 1997. – 40 с. 
5.  Чайкіна Н. О. Організація внутрішнього моніторингу якості професійної під-

готовки фахівців в умовах кредитно-модульної системи навчання : наук.-
метод. посіб. / Н. О. Чайкина, О. М. Ніколенко. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Ко-
роленка, 2010. – 112 с.

6.  Чайкіна Н. О. Гендерно-рольові експектації подружньої пари / Н. О. Чайкіна 
// Від гендерних ідеологій до дискусій про сучасну сім’ю : монографія / за 
наук. ред. О. М. Пшінька, Т. І. Власової. – Дніпропетровськ : Стандарт-Сервіс, 
2015. – Ч. II. – С. 114–123.

7.  Чайкіна Н. О. Адаптивні стратегії підприємців в умовах економічних ризиків 
і загроз / Н. О. Чайкіна, А. О. Чайкіна // Person, Family, and Society: Interdisci-
plinary Approach to the Harmonization of Interests : Monograph // Authors of 
articles еdited by O. Bilychenko, M. Duczmal, I. Ostopolets. – Opole : The Academy 
of  Management and Administration in Opole, 2016. – P. 296–303. 

8.  Чайкіна Н. О. Вплив «Я»-базового і «Я»-ситуаційного на адаптивну стратегію осо-
бистості / Н. О. Чайкіна // Психологія і особистість. – 2013. – № 1 (3). – С. 45–58. 

9.  Чайкіна Н. О. Особистісні інваріанти фахівця як системоутворюючі скла-
дові його професійної адаптації / / Н. О. Чайкіна // Київський науково-
педагогічний вісник. – 2014. – № 1 (01). – С. 79–83. 

10.  Чайкіна Н. О. Світоглядні парадигмальні дихотомії аналізу індивідуальних 
відмінностей особистості / Н. О. Чайкіна // Психологія і особистість. – 2015. 
– № 2 (8). – Ч. 2. – С. 59–71.

11.  Чайкіна Н. О. Роль образу «Я»-фахівець у діяльнісній структурі професійної 
адаптації / Н. О. Чайкіна // Український психолого-педагогічний науковий 
збірник. – 2015. – № 5 (05). – С. 142–146. 

12.  Чайкіна Н. О. Диференціальний аспект іміджу профспілкового лідера / 
Н. О. Чайкіна // Психологія і особистість. – 2016. – № 2 (10). – Ч. 2. – С. 237–247.

13.  Чайкіна Н. О. Психологічні особливості готовності студентів до підприєм-
ницької діяльності / Н. О. Чайкіна // Zbiór artykulow naukowych. Konferencji 
Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Priorytetowe obszary badawcze: od teo-
rii do praktyki» (Lodz). – Sekcja 15 : Nauk psychologicznych (Психологические 
науки). – Warszawa : Diamond trading tour, 2016. – Część 6. – С. 48–50. 

14.  Чайкіна Н. О. Адаптивна стратегія образу «Я»-пенсіонер в інволюційний 
період / Н. О. Чайкіна // Київський науково-педагогічний вісник. – 2016. – 
№ 7 (07). – С. 204–209. 

– Нагороди, премії, відзнаки: 
ветеран праці (2015 р.), Подяка ПДПУ імені В. Г. Короленка за сумлінну 
багаторічну працю (2005 р.), грамоти ПНПУ імені В. Г. Короленка за робо-
ту з організації моніторингу впровадження кредитно-модульної систе-
ми  (2009 р.), за плідну працю в комісії з питань моніторингу якості осві-
ти в університеті та з нагоди Дня працівників освіти (2012 р.), за значні 
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успіхи у професійній діяльності (2014 р.), за відповідальне ставлення до 
виконання функційних обов’язків (2015 р.). 

– Навчальні дисципліни, які викладає: 
диференціальна психологія; психологічний спецпрактикум з диференці-
альної психології; психологія паблік рилейшнз; психологія сім’ї; практи-
кум з психокорекційної роботи; психологія особистості.

ЮДІНА Наталія олександрівна

– Посада, науковий ступінь, учене звання, інші обов’язки:
доцент кафедри психології, кандидат психологічних наук. 
– Освіта: 
закінчила факультет психології і педагогіки дошкіль-
ної Пермського державного педагогічного інституту 
(1986 р.), здобула кваліфікацію викладача дошкільної пе-

дагогіки і психології та методиста з дошкільного виховання.
– Тема кандидатської дисертації, місце і рік захисту, науковий керівник:

Розвиток мотивації навчання молодших школярів у процесі вивчення ін-
тегрованих курсів : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна 
та вікова психологія» – К., 2003. Захищена в Центральному інституті піс-
лядипломної педагогічної освіти АПН України. Науковий керівник – док-
тор психологічних наук, професор В. А. Семиченко. 

– Наукові інтереси:
проблеми, пов’язані із психологією мотивації та віковою психологією. 
Має близько 40 наукових публікацій.

– Основні публікації:
1.  Юдіна Н. О. Розвиток мотивації молодших школярів при інтегрованому на-

вчанні : метод. рекоменд. для практичних психологів і вчителів початкової 
школи / Н. О. Юдіна ; за ред. В. Ф. Моргуна. – Полтава : Оріяна, 2003. – 44 с. 

2.  Психологія розвитку: ранні етапи дитинства : навч. посіб. / К. В. Седих, 
Т. І. Губіна, Н. О. Юдіна, Є. Г. Хоменко ; за ред. К. В. Седих. – Полтава : ПНПУ 
імені В. Г. Короленка, 2014. – 248 с.

3.  Юдіна Н. О. Вікова психологія : навч.-метод. посіб. / Н. О. Юдіна, К. П. Крикля ; 
за ред. К. В. Седих. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 250 с.

4.  Юдіна Н. О. Особенности преодоления мотивационного кризиса в учебной 
деятельности младших школьников / Н. О. Юдіна / Потенциал личности: 
комплексная проблема : материалы 12 Междунар. конф. (заочной) (Тамбов, 
24 апр. 2013 г.) / отв. ред. М. В. Хватова ; Министерство образования и науки 
РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина». – Тамбов : Издательский 
дом ТГУ имени Г. Р. Державина, 2013. – С. 121–126.

5.  Юдіна Н. О. Шляхи подолання мотиваційної кризи у навчанні молодших школя-
рів / Н. О. Юдіна // Кризи життєвого простору особистості, сім’ї та соціальних 
інституцій : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнарод. участю (Полтава, 
15–17 лют. 2013 р.). – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – С. 238–243.
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6.  Юдіна Н. О. Особливості вивчення мотивації навчання молодших школярів 
/ Н. О. Юдіна // Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka 
(29.–30.06.2014) : zbior raportow naukowych. – Warszawa : Sp.z.o.o. «Diamond 
tradin tour», 2014. – S. 57–60. 

7.  Юдіна Н. О. Дослідження особливостей полімотивації студентів / Н. О. Юді-
на / Наука і освіта : наук.-практ. журнал Південного наукового центру НАПН 
України. – 2014. – № 6 (СХХІІІ). – С. 143–148. 

8.  Юдіна Н. О. Білінгвізм та розвиток особистості у молодшому шкільному віці 
/ Н. О. Юдіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 
Серія «Психологічні науки». – 2014. – Вип. 2. – С. 112–136.

9.  Юдіна Н. О. Шляхи підвищення рівня емоційної саморегуляції студентів му-
зичного училища / Н. О. Юдіна, О. О. Зінченко // Психологія і особистість. – 
2016. – № 2 (10). – Ч. 1– С. 180–188.

10.  Юдіна Н. О. Особливості мотивації навчання студентів / Н. О. Юдіна // 
Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki : zbior artykułow 
naukowych Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (29–30.04.2016). – 
Warszawa : Sp.z.o.o. «Diamond trading tour», 2016. – S. 58–61.

11.  Юдіна Н. О. Психологічні особливості дистанційного навчання обдарованих сту-
дентів / Н. О. Юдіна // Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki : 
zbior artykułow naukowych Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej 
(28.02.2016). – Warszawa : Sp.z.o.o. «Diamond trading tour», 2016. – S. 53–56.

12.  Юдіна Н. О. Активна копінг-поведінка як фактор профілактики емоційного виго-
рання менеджерів / Н. О. Юдіна, М. М. Тесленко // Virtus. – 2017. – № 12. – С. 62–66.

13.  Юдіна Н. О. Аналіз емпатії та темпераменту як компонентів педагогічної діяльності 
/ Н. О. Юдіна, Л. Г. Перетятько // Психологія і особистість. – 2017. – № 1. – С. 146–155. 

14.  Юдіна Н. О. Дослідження мотивації методикою парних порівнянь / Н. О. Юді-
на // Багатовимірність особистості: теорія, психодіагностика, корекція : 
матеріали всеукр. наук.-практ. семінару з міжнар. участю (Полтава, 23 бер. 
2017 р.). – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – С. 47–52.

15.  Юдіна Н. О. Дослідження полімотивації студентів у контексті теорії багато-
вимірної особистості / Н. О. Юдіна, Р. М. Білоус // Психологія і особистість. 
– 2017. – №2 (12). – С. 194–203. 

– Навчальні дисципліни, які викладає: 
загальна психологія; вікова психологія; психологія мотивації; психологія 
стресу.

яНоВсьКА тамара Анатоліївна

– ORCID (ID): 
orcid.org/0000-0002-7144-689Х
– Посада, науковий ступінь, учене звання, інші обов’язки:
доцент кафедри психології, кандидат психологічних наук, 
заступник декана з навчальної роботи денної форми на-
вчання, член ученої ради психолого-педагогічного факуль-
тету. 
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– Освіта: 
закінчила фізико-математичний факультет (денне відділення) та факуль-
тет психології (вечірнє відділення) Полтавського державного педагогіч-
ного інституту імені В. Г. Короленка (1995 р.), здобула кваліфікацію вчите-
ля математики і фізики та практичного психолога у закладах освіти.

– Тема кандидатської дисертації, місце і рік захисту, науковий керівник:
Особливості розвитку мислення молодших школярів в умовах інтегро-
ваного навчання : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогіч-
на та вікова психологія». – К., 2008. Захищена в Центральному інституті 
післядипломної педагогічної освіти АПН України. Науковий керівник – 
дійсний член Національної академії педагогічних наук України, доктор 
психологічних наук, професор В. О. Моляко.

– Наукові інтереси:
проблеми, пов’язані з віковою психологією, педагогічною психологією, 
особливостями розвитку пізнавальної сфери особистості у навчальній 
та інших видах діяльності, особливостями розвитку особистості взагалі. 
Має понад 70 наукових публікацій.

– Основні публікації:
1.  Яновська Т. А. Особливості творчої уяви дітей молодшого шкільного віку / 

Т. А. Яновська // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту 
психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2013. – Т. 11 : Психологія 
особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 8. – Ч. 2. – С. 616–624. 

2.  Яновська Т. А. Особливості кризи міжособистісних стосунків між підлітками та 
батьками / Т. А. Яновська // Кризи життєвого простору особистості, сім’ї та соці-
альних інституцій : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнарод. участю (Пол-
тава, 15–17 лют., 2013 р.). – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – С. 243–247. 

3.  Яновська Т. А. Формування вербального мислення молодшого школяра в 
процесі розвивального навчання / Т. А. Яновська // Проблеми сучасної фі-
лології: лінгвістика, літературознавство, лінгводидактика : зб. наук. праць. 
– Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – Вип. 7. – С. 138–141. 

4.  Яновська Т. А. Особистісний розвиток молодшого школяра в умовах інте-
грованої освіти / Т. А. Яновська // Роль та місце психології та педагогіки 
у формуванні сучасної освіти : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 
14–15 лют. 2014 р.). – Харків : Східноукраїнська організація «Центр педаго-
гічних досліджень», 2014. – С. 100–103. 

5.  Яновська Т. А. Взаємозв’язок прояву психологічного конфлікту з емоційною 
сферою підлітків / Т. А. Яновська // Український психолого-педагогічний 
науковий збірник – Львів, 2014. – № 1 (01). – С. 151–155. 

6.  Яновська Т. А. Личностное развитие младшего школьника в условиях интегри-
рованного образования / Т. А. Яновська // Педагогічні та психологічні науки: 
напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі. – Одеса, 2014. – С. 19–23. 

7.  Яновська Т. А. Особливості розвитку творчого потенціалу молодших школя-
рів / Т. А. Яновська, Ю. І. Калюжна // Наука і освіта : зб. наук. праць. – Меліто-
поль, 2014. – Вип. 6. – С. 61–66. 

8.  Яновська Т. А. Психологічні особливості становлення ідентичності у ді-
тей підліткового віку / Т. А. Яновська // Психологія і особистість. – 2015. 
– № 2 (8). – Ч. 1. – С. 155–167. 
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9.  Яновська Т. А. Особливості розвитку інтересу до психологічних знань у май-
бутніх педагогічних працівників / Т. А. Яновська // Проблеми сучасної пси-
хології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університе-
ту імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України 
/ за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : 
Аксіома, 2015. – Вип. 29. – С. 791–802. 

10.  Яновська Т. А. Взаємозв’язок прояву психологічного конфлікту з емоційною 
сферою підлітків / Т. А. Яновська // Молодий вчений. – 2015. – № 2 (17). – 
Ч. IV – C. 235–238. 

11.  Яновська Т. А. Особливості розвитку схильності до педагогічної діяльності 
у шкільної молоді / Т. А. Яновська // Науковий вісник Херсонського держав-
ного університету : зб. наук. праць. – Серія «Психологічні науки». – Херсон, 
2015. – Вип. 1. – Т. 2. – С. 56–60. 

12.  Яновська Т. А. Психологічні основи профілактики конфліктів у роботі соці-
ального працівника з підлітками / Т. А. Яновська // Проблеми сучасної пси-
хології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університе-
ту імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України 
/ за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : 
Аксіома, 2016. – Вип. 31. – С. 583–594. 

13. Яновська Т. А. Психологічні особливості прояву конфліктної поведінки під-
літків із різним рівнем самооцінки / Т. А. Яновська // Психологія і особис-
тість. – 2016. – № 1 (9). – С. 93–108. 

14. Яновська Т. А. Особливості творчої уяви дітей молодшого шкільного віку / 
Т. А. Яновська // Молодий вчений. – 2016. – № 5 (32). – Ч. V. – C. 581–584. 

15. Яновська Т. А. Особливості формування світогляду майбутнього практично-
го психолога у вищому навчальному закладі / Т. А. Яновська // International 
Scientific-Practical Conference Actual questions and problems of development of 
social sciences : Conference Proceedings (June 28–30, 2016). Kielce : Holy Cross 
University, 2016. – P. 196–199.

16. Яновська Т. А. Особливості становлення ідентичності у підлітковому віці / 
Т. А. Яновська // Молодий вчений. – 2016. – № 11 (38). – Ч. ІІІ. – C. 401–404. 

– Навчальні дисципліни, які викладає: 
зоопсихологія та порівняльна психологія; практикум з психології корек-
ційної роботи; психологічна служба; психологія (загальна, вікова, педа-
гогічна); психологія організацій. 

РеВА марина митрофанівна

– ORCID (ID): 
orcid.org/0000-0002-5478-8855
– Посада, науковий ступінь, учене звання, інші обов’язки:
старший викладач кафедри психології, кандидат пси-
хологічних наук, член Асоціації політичних психологів 
України, Української асоціації психотерапевтів.

– Освіта: 
закінчила факультет російської філології Полтавського державного пе-
дагогічного інституту імені В. Г. Короленка (1996 р.), здобула кваліфі-
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кацію вчителя російської мови та літератури, практичного психоло-
га в закладах народної освіти; Полтавську державну аграрну академію 
(2001 р.), здобула кваліфікацію економіста-менеджера. 

– Тема кандидатської дисертації, місце і рік захисту, науковий керівник:
Соціально-психологічні чинники життєвого цілепокладання студент-
ської молоді : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.05 «Соціальна пси-
хологія, психологія соціальної роботи». – К., 2010. Захищена в Інститу-
ті соціальної та політичної психології АПН України. Науковий керівник 
– член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, 
доктор психологічних наук, професор Т. М. Титаренко. 

– Наукові інтереси:
проблеми, повязані з вивченням способів побудови людиною свого май-
бутнього, постановки життєвих цілей, дослідження чинників, що впли-
вають на процес цілепокладання особистості. Має близько 30 наукових 
публікацій. 

– Основні публікації:
1.  Рева М. М. Трансформація проблеми життєвих цілей в еволюції соціогумані-

тарної думки / М. М. Рева // ІV Сіверянські соціально-психологічні читання : 
матеріали всеукр. наук. конф. (Чернігів, 13 лист. 2013 р.). – Чернігів : ЧНПУ 
імені Т. Г. Шевченка, 2013 – С. 127–128. 

2.  Рева М. М. Особливості життєвої перспективи у підлітковому та юнацькому 
віці / М. М. Рева // Психологія і особистість. – 2015. – № 2 (8). –Ч. 1. – С. 126–
139.

3.  Рева М. М. Специфіка життєвого цілепокладання молоді у контексті праг-
нення до самореалізації / М. М. Рева // Наука і освіта : науково-практичний 
журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету 
імені К. Д. Ушинського. – 2015. – №10. – С. 104–110.

4.  Рева М. М. Життєве цілепокладання особистості у контексті прагнення до 
смислу / М. М. Рева // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. 
праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – Т. 3. – С. 299–309.

5.  Рева М. М. Соціально-психологічні детермінанти життєвого цілепокладан-
ня особистості / М. М. Рева // Психологія і особистість. – 2016. – № 1 (9). – 
С. 207–216.

6.  Рева М. М. Саморегуляція як соціально-психологічний чинник життєвого ці-
лепокладання студентської молоді / М. М. Рева // Психологія і особистість. 
– 2016. – №2 (10). – Ч. 1. – С. 200–210.

7.  Рева М. М. Шляхи оптимізації життєвого цілепокладання студентської моло-
ді в умовах кризового супільства / М. М. Рева // Сучасні наукові досліджен-
ня та розробки: теоретична цінність та практичні результати : матеріали 
міжнар. наук.-практ. конф. (Братислава, 15–18 бер. 2016 р.) – К. : Інтерсервіс, 
2016. – С. 71–72.

8.  Рева М. М. Дослідження емоційного інтелекту студентів з різним рівнем 
схильності до маніпулювання іншими / М. М. Рева, В. В. Калініченко // Збір-
ник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-
практ. конф. «Інноваційні підходи і сучасна наука». – К. : Центр наукових пу-
блікацій, 2016. – Ч. 3. – С. 94–98.
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9.  Рева М. М. Особливості життєвої перспективи у підлітковому та юнацькому 
віці / М. М. Рева // Багатовимірність особистості: теорія, психодіагностика, 
корекція : матеріали всеукр. наук.-практ. семінару з міжнар. участю (Полта-
ва, 23 бер. 2017 р.). – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – С. 185–189.

– Нагороди, премії, відзнаки: 
грамоти ПНПУ імені В. Г. Короленка за примноження наукових здобутків 
психолого-педагогічного факультету; за високий професіоналізм (оби-
дві – 2010 р.).

– Навчальні дисципліни, які викладає: 
психологія масової поведінки; психологія травмуючих ситуацій; основи 
психокорекції; спецпрактикум з психології спілкування.

КРиКля Катерина Петрівна

– ORCID (ID): 
orcid.org/0000-0002-3837-9314
– Посада, науковий ступінь, учене звання, інші обов’язки:
асистент кафедри психології.
– Освіта: 

закінчила психолого-педагогічний факультет Полтавського державного 
педагогічного університету імені В. Г Короленка (2008 р.), здобула квалі-
фікацію магістра практичної психології, викладача психології.

– Наукові інтереси:
ставлення до себе, емоційно-ціннісне самоставлення, професійне само-
ставлення, професійне становлення, професійна самосвідомість. Має 
близько 15 наукових публікацій.

– Основні публікації:
1.  Крикля К. П. Вікова психологія : навч.-метод. посіб. / К. П. Крикля, Н. О. Юді-

на ; за ред. К. В. Седих. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 250 с.
2.  Крикля К. П. Динаміка самоставлення майбутніх психологів у процесі про-

фесійної підготовки / К. П. Крикля // Психологія і особистість. – 2015. – 
№2 (8). – Ч. 2. – С.  223–234.

3.  Крикля К. П. Психологічні особливості професійного становлення майбут-
нього психолога під час навчання у виші / К. П. Крикля // Психологія і осо-
бистість. – 2016. – № 2 (10). – Ч. 2. – С. 199–208.

4.  Крикля К. П. Ставлення до себе як психологічна складова професійного ста-
новлення майбутнього психолога / К. П. Крикля // Науковий вісник Черні-
вецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Серія «Пе-
дагогіка і психологія». – Чернівці, 2015. – Вип. 743. – С. 53–59.

5.  Крикля К. П. Самоставлення як чинник особистісного зростання майбутньо-
го психолога / К. П. Крикля // Збірник наукових праць кафедри психології 
та педагогіки Інституту педагогіки та психології НПУ імені М. П. Драгомано-
ва. – К., 2015. – С. 74–82.
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6.  Крикля К. П. Ієрархічно-рівнева структура ставлення до себе майбутнього 
психолога / К. П. Крикля // Професійна підготовка практичного психолога: 
теорія і практика : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – 
Вип. 3. – С. 52–59.

– Навчальні дисципліни, які викладає: 
загальна психологія; соціальна психологія; психологія мотивації; психо-
діагностика.

шеВчУК Вікторія Валентинівна

– ORCID (ID): 
orcid.org/0000-0001-7101-7617
– Посада, науковий ступінь, учене звання, інші обов’язки:
старший викладач кафедри психології, кандидат пси-
хологічних наук, голова методичної комісії психолого-
педагогічного факультету, член методичної ради універ-

ситету, голова секції кафедри психології в раді молодих учених Полтав-
ського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, 
член ученої ради психолого-педагогічного факультету.

– Освіта: 
закінчила історичний факультет Полтавського державного педагогіч-
ного університету імені В. Г. Короленка (2005 р.), здобула кваліфікацію 
вчителя історії і географії, організатора краєзнавчо-туристичної роботи; 
психолого-педагогічний факультет ПНПУ імені В. Г. Короленка (2006 р.), 
здобула ступінь магістра практичної психології, викладача психології. 

– Тема кандидатської дисертації, місце і рік захисту, науковий керівник:
Історико-культурні передумови становлення Полтавської психологічної 
школи у ХVІІІ–ХХ століттях : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «За-
гальна психологія, історія психології». – К., 2010. Захищена в Інституті 
психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Науковий керівник – кан-
дидат психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач 
лабораторії загальної та етнічної психології Інституту психології імені 
Г. С. Костюка НАПН України М.-Л. А. Чепа.

– Наукові інтереси:
проблеми, пов’язані з історією української психології, становленням та 
розвитком наукових шкіл у психології, дослідження наукового потенці-
алу вітчизняної психологічної науки. Має понад 20 наукових публікацій. 

– Основні публікації:
1.  Шевчук В.В. Історико-культурні передумови становлення Полтавської 

психологічної школи у XVIII–XX століттях : монографія / В. В. Шевчук,  
М.-Л. А. Чепа. – К. : ВД «Слово», 2015. – 256 с.

2.  Шевчук В. В. Методики дослідження наукових кіл та напрямків у психології 
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/ В. В. Шевчук // Навчально-методичні проблеми розробки сценаріїв реалі-
зації конструктивних функцій етнокультури в інформаційному суспільстві : 
посіб. / М.-Л. А. Чепа, М. І. Савіна, С. Є. Солодчук та ін. ; за ред. М.-Л. А. Чепи. 
– К. : Педагогічна думка, 2015. – С. 5–15.

3.  Шевчук В. В. Світлої пам’яті Людмили Микитинівни Проколієнко / В. В. Шев-
чук // Історико-педагогічні студії : наук. часопис / голов. ред. Н. М. Дем’яненко. 
– К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 6–7. – С. 202–203.

4.  Шевчук В. В. Ректори Полтавського інституту народної освіти (1921–1930) та ди-
ректори Полтавського інституту соціального виховання (1930–1933) / В. В. Шев-
чук, С. М. Шевчук // Історична пам’ять. – Полтава, 2014. – Вип. 30–31. – С. 170–176.

5.  Шевчук В. В. Теологічний та філософський напрямки психологічної думки 
Полтавщини у ХVІІІ – першій половині ХІХ століттях / В. В. Шевчук // Психо-
логія і особистість. – 2015. – № 2 (8). – Ч. 2. – С. 292–307.

6.  Шевчук В. В. Проблема ідентифікації наукових шкіл у психології / В. В. Шев-
чук // Психологія і особистість. – 2016. – № 2 (10). – Ч. 2. – С. 248–256.

7.  Шевчук В. В. Гендерний аспект особливостей мимовільної пам’яті при ви-
вченні іноземної мови старшими дошкільниками / В. В. Шевчук // Психоло-
гія і особистість. – 2017. – № 1 (11). – С. 183–192.

8.  Шевчук В. В. Становлення Полтавської психологічної школи у ХVІІІ–ХХ сто-
літтях / В. В. Шевчук // Наукова Україна: проблеми сучасності та перспекти-
ви майбутнього. – Харків : НП «ЦНТ», 2017. – С. 46–50. 

– Нагороди, премії, відзнаки: 
грамоти управління освіти і науки Полтавської обласної державної ад-
міністрації, Полтавського обласного центру туризму та краєзнавства 
учнівської молоді (2007 р.), виконавчого комітету Полтавської міської 
ради (2007, 2008 рр.), виконавчого комітету Ленінської районної ради 
(2008 р.), ректора Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова (2009 р.), управління освіти виконавчого комітету 
Полтавської міської ради (2010 р.), Полтавського національного педаго-
гічного університету імені В. Г. Короленка (2016 р.).

– Навчальні дисципліни, які викладає: 
історія психології; сучасні напрямки зарубіжної психології.

КРАВчеНКо ольга Данилівна

– Посада, науковий ступінь, учене звання, інші обов’язки:
старший викладач кафедри психології.
– Освіта: 
закінчила відділення психології філософського факуль-
тету Київського державного університету імені Т. Г. Шев-
ченка (1980 р.), здобула кваліфікацію психолога, викла-
дача психологічних дисциплін.

– Наукові інтереси:
проблеми, пов’язані із психологією виховання особистості, професійно-
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педагогічним самовизначенням, формуванням професійної спрямо-
ваності практичного психолога. Має понад 30 наукових публікацій. 

– Основні публікації:
1.  Методи психодіагностики підлітків / О. О. Головко, В. І. Гордієнко, П. Б. Де-

ряга, Т. М. Єгорова, Ю. І. Калюжна, В. В. Кірічек, О. О. Колінько, Л. В. Копець, 
О. Д. Кравченко, Н. О. Нарожня, В. Ф. Моргун, Л. Г. Перетятько, З. Ф. Сіверс, 
Т. А. Устименко, І. В. Фастовець, Н. О. Чайкіна ; за ред. В. Ф. Моргуна, О. Д. Крав-
ченко. – Полтава, 1995. – 124 с. 

2.  Кравченко О. Д. Співбуттєво-діяльнісні контексти суб’єктного розвитку до-
шкільника / О. Д. Кравченко // Особистісне становлення дитини: суб’єктний 
вимір : монографія / О. Кравченко, І. Тітов, Л. Москаленко ; за ред. І. Г. Тітова. 
– К. : ВЦ «Академія», 2015. – С. 19–60.

3.  Кравченко О. Д. Психічні новоутворення дитини дошкільного віку як осно-
ва становлення її суб’єктності / О. Д. Кравченко // Особистісне становлення 
дитини: суб’єктний вимір : монографія / О. Кравченко, І. Тітов, Л. Москален-
ко ; за ред. І. Г. Тітова. – К. : ВЦ «Академія», 2015. – С. 60–87.

4.  Кравченко О. Д. Психодіагностика когнітивної сфери підлітка / О. Д. Кравчен-
ко, Ю. І. Калюжна // Психодіагностика особистості підлітка : навч.-метод. по-
сіб. / за ред. О. Д. Кравченко, В. Ф. Моргуна. – К. : ВД «Слово», 2013. – С. 69–87.

5.  Кравченко О. Д. Емоційні основи формування моральних регуляторів по-
ведінки дошкільників / О. Д. Кравченко // Нове у педагогіці та психології 
сучасного світу : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 28–29 лист. 
2014 р.) – Львів : Львівська педагогічна спільнота, 2014. – С. 28–34.

6.  Кравченко О. Д. Розвиток пізнавальних можливостей дошкільника в осмис-
ленні довкілля / О. Д. Кравченко // Тенденції розвитку психології та педаго-
гіки : матеріали міжн. наук.-практ. конф. (Київ, 6–7 лист. 2015 р.) – К. : Київ-
ська наукова організація педагогіки та психології, 2015. – С. 122–126.

7.  Кравченко О. Д. Мотиваційні особливості готовності студентів до профе-
сійно-педагогічної діяльності / О. Д. Кравченко // Дослідження різних на-
прямів розвитку психології та педагогіки : матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф. (Одеса, 20–21 лист. 2015 р.) – Одеса : Південна фундація педагогіки, 
2015. – С. 43–50.

8.  Кравченко О. Д. Батьківське ставлення як чинник регуляції пізнавальної 
активності молодших школярів / О. Д. Кравченко // Особистість, сім’я і сус-
пільство: питання педагогіки та психології : матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф. (Львів, 27–28 лист. 2015 р.) – Львів : Львівська педагогічна спільнота, 
2015. – С. 33–39.

9.  Кравченко О. Д. Роль історико-психологічних знань у процесі формуван-
ня професійної спрямованості практичного психолога / О. Д. Кравченко 
// Stav, problemy a perspective pedagogickeho studia a socialnej prace : zbornik 
prispevkov z medzinarodnei vedeckei konferencie (28–29 oktobra 2016). – 
Vysoka skola Danubius, Sladkovicovo, Slovenska republika, 2016. – С. 115–117.

10. Кравченко О. Д. Мотиваційні характеристики розвитку професійної 
готовності майбутнього педагога / О. Д. Кравченко // Актуальні проблеми 
практичної психології : зб. статей III Всеукр. наук.-практ. конф. (Глухів, 10–
11 лист. 2016 р.). – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2016. – С. 95–99.

11.  Кравченко О. Д. Особливості оцінного ставлення підлітків до міжособистісних 
стосунків у колективі / О. Д. Кравченко // Психологія і педагогіка на сучас-
ному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики : матеріали 
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міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 16–17 груд. 2016 р.). – Одеса : Південна 
фундація педагогіки, 2016. – С. 22–24.

– Навчальні дисципліни, які викладає: 
вікова психологія; історія психології; сучасні напрямки зарубіжної пси-
хології; практикум з психології діяльності.

мишКо Надія мирославівна

– Посада, науковий ступінь, учене звання, інші обов’язки:
асистент кафедри психології, кандидат психологічних наук.
– Освіта: 
закінчила психолого-педагогічний факультет Полтав-
ського державного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка (2004 р.), здобула кваліфікацію магістра 
практичної психології, викладача психології.

– Тема кандидатської дисертації, місце і рік захисту, науковий керівник:
Особливості розвитку мотиваційно-ціннісної сфери майбутнього психо-
лога у процесі здобуття другої вищої освіти : дис. ... канд. психол. наук : 
спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» – Харків, 2016. Захи-
щена в Харківському національному педагогічному університеті імені  
Г. С. Сковороди. Науковий керівник – доктор психологічних наук, профе-
сор К. В. Седих.

– Наукові інтереси:
мотиви діяльності психолога, девіантна поведінка підлітків. Має близь-
ко 30 наукових публікацій. 

– Основні публікації:
1.  Мишко Н. М. Сутність та структура психологічної готовності до професій-

ної діяльності психолога / Н. М. Мишко // Актуальні проблеми психології : 
зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К., 
2013. – Т. 12 : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – 
Вип. 8. – Ч. 2. – Ніжин : Лисенко М. М., 2013. – С. 66–69.

2.  Mushko N. The determinants of adolescent deviant behavior / N. Mushko // Intel-
lectual Archive. – Toronto, 2014. – Vol. 3. – N. 2. – Р. 105–110.

3.  Мишко Н. М. Особливості ціннісно-смислової сфери майбутніх психологів, 
які здобувають другу вищу освіту / Н. М. Мишко // Наука і освіта : наук.-
практ. журнал Південноукраїнського національного педагогічного універ-
ситету імені К. Д. Ушинського. – 2015. – № 1 (СХХХ). – С. 115–119.

4.  Мишко Н. М. Структура мотиваційної сфери майбутнього психолога у про-
цесі здобуття другої вищої освіти / Н. М. Мишко // Актуальні проблеми пси-
хології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН Украї-
ни. – Київ ; Ніжин : Лисенко М. М., 2015. – Т. ХІ : Психологія особистості. Пси-
хологічна допомога особистості. – Вип. 15. – С. 320–329.

5.  Мишко Н. М. Дослідження особливостей мотиваційної сфери майбутнього 
психолога у процесі здобуття другої вищої освіти / Н. М. Мишко // Науковий 
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вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлин-
ського. Психологічні науки : зб. наук. праць / за ред. Н. О. Євдокимової. – Ми-
колаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – № 2 (15). – С. 78–84.

6.  Мишко Н. М. Дослідження ціннісно-смислової сфери майбутніх психологів, 
які здобувають другу вищу освіту / Н. М. Мишко // Науковий вісник Хер-
сонського державного університету. – Серія «Психологічні науки» : зб. наук. 
праць. – Херсон, 2015. – Вип. 2. – Т. 2. – С. 21–26.

7.  Мишко Н. М. Дослідження психологічної готовності до професійної діяльності 
майбутніх психологів, які здобувають другу вищу освіту / Н. М. Мишко // Наука 
і освіта : наук.-практ. журнал Південноукраїнського національного педагогіч-
ного університету імені К. Д. Ушинського. – 2016. – № 2–3. – С. 149–155.

8.  Мишко Н. М. Шляхи формування мотиваційно-ціннісної готовності майбут-
нього психолога у процесі здобуття другої вищої освіти / Н. М. Мишко // 
Психологія і особистість. – 2015. – № 2 (8). – Ч. 2. – С. 235–247.

9.  Мишко Н. М. Особливості мотиваційно-ціннісної сфери студента-психолога, 
який здобуває другу вищу освіту / Н. М. Мишко // Проблеми сучасної пси-
хології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університе-
ту імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН Украї-
ни / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 31. – Кам’янець-
Подільський : Аксіома, 2016. – С. 238–247.

– Нагороди, премії, відзнаки: 
грамоти університету з нагоди міжнародного жіночого дня 8 Березня за 
значні досягнення у роботі (2007); департаменту освіти і науки Полтав-
ської обласної державної адміністрації за сумлінну багаторічну працю, 
високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток національної освіти 
і з нагоди відзначення Дня науки (2017).

– Навчальні дисципліни, які викладає: 
загальна психологія; практикум із загальної психології; вікова психоло-
гія; інженерна психологія; практикум з психології спілкування; юридич-
на психологія; експериментальна психологія; психодіагностика.

ХомеНКо Євгенія Григорівна

– Посада, науковий ступінь, учене звання, інші обов’язки:
асистент кафедри психології.
– Освіта: 
закінчила психолого-педагогічний факультет Полтав-
ського державного педагогічного університету імені 

В. Г Короленка (2008 р.), здобула кваліфікацію магістра практичної пси-
хології, викладача психології.

– Наукові інтереси:
проблеми, пов’язані із психологією взаємодії, віковими особливостями 
учнів середньої школи, психологією класного керівника. Має близько 
15 наукових публікацій.
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– Основні публікації:
1.  Психологія розвитку: ранні етапи дитинства : навч. посіб. / К. В. Седих, 

Т. І. Губіна, Н. О. Юдіна, Є. Г. Хоменко ; за ред. К. В. Седих. – Полтава : ПНПУ 
імені В. Г. Короленка, 2014. – 248 с.

2.  Хоменко Є. Г. Емоційний інтелект у професійному спілкуванні вчителя / 
Є. Г. Хоменко, Ю. І. Калюжна // Актуальні проблеми психології : зб. наук. 
праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2013. – 
Т. 12 : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 8. 
– Ч. 2. – Ніжин : Лисенко М. М., 2013. – С. 428–434. 

3.  Хоменко Є. Г. Психологічний аналіз взаємодії вчителів і учнів підліткового 
віку у педагогічному процесі / Є. Г. Хоменко // Психологія і особистість. – 
2013. – № 2 (4). – С. 141–154. 

4.  Хоменко Є. Г. Криза у взаємодії молодшого школяра з учителем як необхід-
ний етап розвитку їх стосунків / Є. Г. Хоменко // Кризи життєвого простору 
особистості, сім’ї та соціальних інституцій : матеріали всеукр. наук.-практ. 
конф. з міжнародн. участю (Полтава, 15–17 лют. 2013 р.). – Полтава : ПНПУ 
імені В. Г. Короленка, 2013. – С. 215–223. 

5.  Хоменко Є. Г. Особливості використання наративного аналізу для дослі-
дження взаємодії / Є. Г. Хоменко // Психологія і особистість. – 2014. – № 1 (5). 
– С. 100–112. 

6.  Khomenko Y. The pedagogical cooperation of teacher with students / Yevheniia 
Khomenko // Intellectual Archive. – Toronto, 2014. – Vol. 3. – N. 2. – P. 142–147. 

7.  Хоменко Є. Г. Особливості взаємодії у системі стосунків «класний керівник 
– учнівський колектив» / Є. Г. Хоменко // Молодий вчений. – 2014. – № 1. – 
С. 176–180. 

– Навчальні дисципліни, які викладає: 
загальна психологія; соціальна психологія; психофізіологія; методика 
проведення психологічної експертизи; зоопсихологія та порівняльна 
психологія. 


