
Пасічніченко Анжела Василівна (народилася 05.09.1973, м. Гадяч 

Полтавської обл.) – кандидат психологічних наук (2003), доцент (2005), доцент 

кафедри дошкільної освіти.   

У 1994 закінчила Полтавський державний педагогічний інститут 

імені В. Г. Короленка за спеціальністю «Дошкільна педагогіка і психологія» та 

отримала кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки і психології, вихователя.  

Упродовж 1998–2001 навчалася в аспірантурі Інституту психології 

імені Г. С. Костюка АПН України, лабораторії науково-психологічної інформації 

та працювала над написанням дисертації «Становлення статусу дітей у групі на 

етапі переходу від старшого дошкільного до молодшого шкільного віку» під 

керівництвом кандидата психологічних наук, старшого наукового співробітника 

Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України, завідувачки лабораторії 

науково-психологічної інформації Андрієвської Валерії Вікторівни. Дисертація 

була успішно захищена у 2003 в Інституті психології імені Г. С. Костюка АПН 

України, у 2005 присвоєно вчене звання доцента кафедри дошкільної педагогіки. 

Обіймала посади асистента кафедри педагогіки та психології початкового 

навчання (1995–1998), старшого викладача кафедри дошкільної педагогіки (2001–

2003), завідувала Кременчуцьким консультпунктом (2002–2003), заступника 

декана психолого-педагогічного факультету з навчальної роботи (2003–2008), 

доцента кафедри початкової і дошкільної освіти (2005–2016). З 2016 – доцент 

кафедри дошкільної освіти, виконує обов’язки секретаря кафедри. 

Коло наукових інтересів: соціально-психологічний розвиток дитини, 

проблеми соціалізації дітей дошкільного віку, становлення їх міжособистісної 

взаємодії; специфіка професійної підготовки майбутніх вихователів закладів 

дошкільної освіти. Автор понад 130 публікацій. 

Викладає такі навчальні дисципліни: «Загальна психологія та 

етнопсихологія», «Дитяча психологія та психологія дитячої творчості», 

«Соціальна психологія», «Методика викладання психологічних дисциплін». 

У 2013 проходила стажування в Інституті педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України за темою «Професійна підготовка до формування 



міжособистісної взаємодії у системі «дитина – дитина», у 2018 – підвищення 

кваліфікації на базі кафедри дошкільної та початкової освіти Сумського 

державного педагогічного університеті імені А. С. Макаренка. 
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