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Трудова і професійна діяльність 
Трудову діяльність Кіра Валеріївна розпочала клінічним психологом 
Полтавської обласної психіатричної лікарні імені О.Ф. Мальцева. Потім 
працювала завідувачкою соціально-психологічним відділом Полтавського 
обласного центру соціальних служб для молоді, керівником «Телефону довіри». 
 
У 1995 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Київського державного 
університету імені Т.Г. Шевченка захистила кандидатську дисертацію 
«Порушення когнітивних процесів та властивості особистості дітей з 
неврозоподібними станами резидуально-органічного генезу» за спеціальністю 
19.00.04 – медична психологія. Науковий керівник доктор психологічних наук 
Л.Ф. Шестопалова. 
 
З 1995 року працювала доцентом ВДНЗ «УМСА», викладала психологію. 
 
У 2012 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту психології імені 
Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ) захистила докторську дисертацію 
«Психологія взаємодії сім’ї з освітніми соціальними інституціями» за 
спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Науковий керівник 
академік НАПН України С.Д. Максименко. 
 
З 2012р. працює в ПНПУ ім. В.Г. Короленка на посаді завідуючої кафедрою 
психології психолого-педагогічного факультету. 
 
Навчальна і методична робота 
Викладає дисципліни Психологія сім’ї, Основи психотерапії, Психологічне 
консультування, Психологія сексуальності, Актуальні проблеми психології. До 
кожної дисципліни укладено програму, інструктивно-методичні матеріали для 
студентів різних форм навчання. 
 
Наукова робота 
Коло наукових інтересів становлять проблеми, пов’язані із психологічним 
консультуванням та психотерапією, проблемами функціонування сімейної 
системи, міжсистемної взаємодії сім’ї та освітніх соціальних інституцій, системи 
«сім’я» в різних культурно-історичних та етнічних спільнотах. 
 



Седих Кіра Валеріївна очолює наукову школу «Синергетичний підхід до 
психологічних процесів у системах різного рівня організації», в межах діяльності 
якої досліджуються теоретичні та прикладні проблеми взаємодії різних 
соціальних інституцій, взаємодії у системі «школа», взаємозв’язку ціннісно-
смислової свідомості та системи міжособистісної взаємодії молоді, 
міжособистісних відносин у сім’ях із суттєвою різницею у віці, особливостей 
системи ідентичностей громадянина України в контексті сьогодення. 
 
В рамках наукової школи Седих К.В. відбувається регулярне проведення 
науково-практичних конференцій та видання фахових журналів «Психологія і 
особистість», «Форум психіатрії та психотерапії» та «Системний погляд». 
 
Зокрема, у межах наукової школи Седих К.В. у м. Полтава на базі ПНПУ імені 
В.Г. Короленка проводиться щорічна всеукраїнська науково-практична 
конференція «Сучасна сім’я та її взаємодія з різними соціальними інституціями» 
(з 2006 р. по нинішній час). 
 
Має понад 100 наукових публікацій. Є автором трьох монографій, автором та 
співавтором декількох навчальних посібників, два із яких мають гриф МОН 
України. Керує науково-дослідною роботою студентів у межах проблемної 
групи «Синергетичний підхід до психологічних процесів у системах різного 
рівня організації». 
 
Наукові інтереси К.В. Седих пов’язані з розробкою таких науково-прикладних 
проектів: 
1) регіональних  – «Усвідомлене батьківство» на замовлення асоціації дитячих 
стоматологів України; «Протидія насильству в сім’ї» та «Психологічна корекція 
та профілактика делінквентної поведінки у підлітків» спільно з Полтавським 
обласним Центром практичної психології та соціальної роботи. 
2) галузевих  – загальна тема кафедри психології «Синергетичний підхід до 
психологічних процесів у системах різного рівня організації»; 
3) міжнародних – «Підготовка сімейних психологів» та «Психотерапевтичні 
шляхи подолання суспільно-політичної кризи в Україні» спільно з Українською 
спілкою психотерапевтів (УСП) та Європейською асоціацією психотерапії 
(ЄАП). 
 
Седих К.В. є членом спеціалізованої вченої ради (К 64.053.08) Національний 
педагогічний університет імені Г.С. Сковороди по захисту кандидатських 
дисертацій зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія (2012-
2014 рр.); 
 
Кіра Валеріївна керує науковими роботами аспірантів, здобувачів та докторантів 
зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія, входить в експертну 
комісію з кандидатських дисертацій,виступає офіційним опонентом на захисті 
дисертацій. Під керівництвом К.В. Седих готується 6 кандидатів і 1 доктор 
психологічних наук: Абасамієва Оксана Миколаївна, Зозуль Таміла 
Володимирівна, Лавріненко Віталій Анатолійович, Метельська Наталія 



Йосипівна, Мишко Надія Мирославівна, Ткаченко Олена Олександрівна, 
Хоменко Євгенія Григорівна. 
 
Винахідницька діяльність: є співавтором двох патентів: 
Спосіб психологічного прогнозу ускладнень ортодонтичного лікування / 
К.В.Седих, В.Д.Куроєдова // Патент №22006 А Держпатент України 1998. 
Спосіб  прогнозу  ортодонтичного лікування /К.В.Седих, В.Д.Куроєдова // 
Патент №22005 А Держпатент України 1998 
 
Організаційна робота 
Завідуюча кафедри психології, Член Ученої ради ПНПУ імені В.Г. Короленка та 
психолого-педагогічного факультету. 
 
Головний редактор журналів «Психологія і особистість» (К.-Полтава, з 
2012),«Форум психіатрії та психотерапії» та «Системний погляд». 
 
Член Академії наук вищої освіти України, голова Полтавськог відділення 
Товариства психологів України., член секретаріату 
Асоціації  політичичних  психологів України. Член Українського реєстру 
Психотерапевтів УСП, навчаючий терапевт з напрямку системна сімейна терапія 
Української спілки психотерапевтів,член секретаріату УСП. 
 
Нагороджена УСП за особистий вагомий внесок в розвиток психотерапії в 
Україні (2005 р.); нагороджена за особистий вагомий внесок в розбудову ПНПУ 
імені В.Г.Короленка (2014 р.). 
 
 
  



ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ  
Підручники та навчальні посібники:  

1. Седых К.В. Делинквентный подросток: Учебное пособие. / К.В. Седих, В.Ф.Моргун. – 
Полтава, 1995. – 161 с. Седих К.В. Психодіагностика та психокорекція в ортодонтичному 
лікуванні: Навчальний посібник / К.В. Седих, В.Д.Куроєдова. – Полтава, 2000. – 39 с.  

2. Седих К.В. Психодіагностика та психокорекція в ортодонтичному лікуванні: Навчальний 
посібник / К.В. Седих, В.Д.Куроєдова. – Полтава, 2000. – 39 с.  

3. Седих К.В. Психологія сім’ї. Навчальний посібник / К.В. Седих. – Полтава, 2013. – 197 с. 
Основи психотерапії: Навчальний посібник / Під загальною редакцією К.В. Седих, 
О.О.Фільц, Н.Є. Завацька. – Полтава, 2013. – 329 с.  

Монографії:  
1. Седых К.В. Новые аспекты болезни ЗЧА: Монографія / К.В. Седих, В.Д.Куроедова. – 

Полтава, 1997. – 255 с. Седих К.В. Психологія взаємодії систем: «сім’я і освітні інституції» : 
[монографія] / К.В. Седих. - Полтава : Довкілля –К, 2008. – 260 с. 

2. Современный взгляд на болезнь «Зубочелюсная аномалия» / В.Д. Куроедова, К.В. Седых. – 
2014, Полтава. – 263 с.  

Публікації в журналах і збірниках наукових праць ДАК та міжнародних виданнях:  
1. Седих К.В. До проблеми сімейного навчання. / К.В. Седих // Проблеми загальної та 

педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН 
України / за ред. С.Д. Максименка. – Київ 2004. — Т.6. – Вип. 6. - С. 294- 303.  

2. Седих К.В. Принципи і методи системної сімейної психотерапії в соціально-психологічних 
тренінгах / К.В.Седих // Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. 
Вип. 2. – К., - 2005. –С.186-196.  

3. Седих К.В. Сімейний тренінг як засіб корекції внутрішньо особистісних дисгармоній 
старшокласників / К.В. Седих // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-
методичний журнал. – 2005. –Вип. 1. - С. 133-147.  

4. Седих К.В. Феномен накладання криз в процесі життєвих циклів сім’ї / К.В.Седих // 
Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології 
ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка. — Т.7. – Вип. 3. -К., 2005. - С.281-
289.  

5. Седих К.В. Вплив особистої сімейної історії психолога та психотерапевта на його роботу / 
К.В. Седих // Проблеми загальної та педагогічної психології : Збірник наукових праць 
Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка. — Т.7. – Вип. 
2. - К., 2005. - C. 228-236.  

6. Седих К.В. Чинники психологічної взаємодії в системі сім’я – школа / К.В.Седих // Проблеми 
загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. 
Г.С.Костюка АПН України/ за ред. С.Д. Максименка. — Т.7. – Вип. 4. -К., 2005. - С.187- 194.  

7. Седих К.В. Сімейне навчання як спосіб використання сімейного ресурсу в навчально-
виховному процесі середньої школи / К.В.Седих // Актуальні проблеми психології. 
Екологічна психологія. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН 
України / за ред. С.Д. Максименка.— Т.7. – Вип. 6. -К., 2005. - C. 302- 309. 

8. Седих К.В. Використання ресурсу сім’ї у навчальному процесі в початкових класах / К.В. 
Седих // Вісник Харківського національного університету. №702. Серія психологія. – Вип. 
34. - 2005. - С.183-188  

9. Седих К.В. Психологія взаємодії між елементами в системі «індивід - сім’я – ВНЗ» / 
К.В.Седих // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць 
Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України/ за ред. С.Д. Максименка. — Т. 8. – Вип. 
3. - К., 2006. - C. 291-297. 

10. Седих К.В. Застосування сімейної казки у психологічному консультуванні та психотерапії / 
К.В. Седих // Вісник Харківського національного педагогічного університету. Психологія. – 
Вип. 24. - 2008.- С.137-147.  

11. Седих К.В. Уявлення про сім’ю у сучасної молоді (транскультуральне дослідження) / К.В. 
Седих // Вісник Харківського національного педагогічного університету. Психологія. – Вип. 
25. - 2008.- С.159-165.  



12. Седих К.В. Супервізії для шкільних психологів-консультантів / К.В.Седих // Вісник 
Харківського Національного Університету. – Серія «Психологія». – Вип.38. – 2008. – С. 288-
294.  

13. Седих К.В. Ідеї психотерапії в сучасній Україні / К.В.Седих // Вісник Харківського 
Національного Університету. – Серія «Психологія» – Вип.40. – 2008. – С. 308-312.  

14. Седих К.В. Особливості конструктів взаємодії «психолог-клієнт» у психологів-
консультантів закладів освіти / К.В.Седих // Вісник Харківського Національного 
Університету. – Серія «Психологія». – Вип.41. – 2008. – С. 308-312.  

15. Седих К.В. Сім'я і психотерапія в контексті культури сучасної України / К.В.Седих // Наукові 
студії із соціальної та політичної психології : Збірник статей. – Вип. 21(24). – 2008. – С. 3-14.  

16. Седих К.В. Сучасні підходи до сімейного консультування в рамках освітньої інституції / К.В. 
Седих // Вісник Харківського національного педагогічного університету. – Серія 
«Психологія». – Вип. 29. – 2008. – С.188– 197.  

17. Седих К.В. Конструкти учасників взаємодії в полісистемному просторі «сім’я – школа» /К.В. 
Седих // Вісник Харківського Національного Університету. – Серія «Психологія». – Вип. 42. 
– 2008. – С. 189-195.  

18. Седих К.В. Супервізії для шкільних психологів-консультантів / К.В. Седих // Вісник 
Харківського національного університету. – Серія «Психологія». – Вип.38. –2008. – С. 288-
294.  

19. Седих К.В. Системний підхід до супервізії освітньої інституції / К.В.Седих // Вісник 
Харківського національного педагогічного університету. Психологія. – Вип. 30. - 2009. - 
С.168–177.  

20. Седих К.В. Конструкти психологів – освітян системи «сім’я – школа» / К.В.Седих // Вісник 
Харківського національного педагогічного університету. – Серія «Психологія». – Випуск 31. 
– 2009. – С.191–199.  

21. Седих К.В. Системний опис феноменів в психотерапевтичних групах / К.В.Седих // Вісник 
Харківського національного університету. – Серія «Психологія». – 2009. – С.284–291. Седих 
К.В. Супервізії в освітній інституції / К.В. Седих // Науковий часопис НПУ імені 
М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки : Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені 
М.П. Драгоманова, 2009. – 25(49). – С.35-42.  

22. Седих К.В. Змістовно-структурна модель взаємодії в системі стосунків «сім’я – школа» / 
К.В.Седих // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. 
Медична психологія / за ред. С.Д.Максименка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне 
агентство», 2009. - Т.Х, – Вип. 15. - C. 415- 425.  

23. Седих К.В. Системний підхід до групової динаміки в терапевтичних групах / К.В.Седих // 
Форум психіатрії та психотерапії. – Т.6. – 2011. – Львів. – С. 46 – 54.  

24. Седих К.В. Системна модерація як психологічна технологія гармонізації взаємодії сім’ї та 
освітньої інституції / К.В.Седих // Психологія і особистість. Науковий журнал. – № 1 (1). - 
Київ - Полтава. – 2012. – С. 147-160.  
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