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Трудова і професійна діяльність 
У 2001 році закінчила Полтавський державний педагогічний університет імені 
В.Г. Короленка, отримала кваліфікацію практичного психолога у закладах 
освіти, вчителя англійської мови та зарубіжної літератури. 
 
З січня 2001 по листопад 2001 року працювала психологом Районної медико-
соціальної експертизи №2. 
 
З листопада 2001 року працює в Полтавському національному педагогічному 
університеті імені В.Г. Короленка спочатку на посадах завідувача лабораторії та 
асистента кафедри психології, далі старшого викладача (з листопада 2008р.), 
доцента (з червня 2014р.) кафедри психології. 
 
З 2004 по 2007 р. навчалась в аспірантурі Центрального інституту 
післядипломної педагогічної освіти АПН України (м. Київ). 
 
У січні 2013 року захистила кандидатську дисертацію на тему: “Формування 
ціннісних орієнтацій майбутніх психологів у процесі професійної підготовки” 
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія в Національному педагогічному 
університеті ім. М.П. Драгоманова, м. Київ. Науковий керівник: доктор 
психологічних наук, професор Семиченко В.А. 
 
Навчальна і методична робота 
Викладає дисципліни: Основи психпрактики (практична психологія), 
Експериментальна психологія, Соціально-психологічний тренінг, Практикум з 
психології особистості. До кожної дисципліни укладено програму, інструктивно-
методичні матеріали для студентів різних форм навчання. 
 
Наукова робота 
Коло наукових інтересів становлять проблеми, пов’язані із психологією 
особистості, ціннісно-смисловою сферою особистості, соціально-психологічним 
тренінгом, психотерапією та психологічним супроводом особистості. Має 
близько 20 наукових публікацій. Є співавтором двох навчальних посібників з 
грифом МОН України. Учасниця багатьох міжнародних та всеукраїнських 
науково-практичних семінарів та конференцій, фестивалів практичної 
психології, супервізійних семінарів. Керує науково-дослідною роботою 



студентів у межах проблемної групи «Індивідуальні особливості смислової 
регуляції та смислової сфери особистості». 
 
Організаційна робота 
Член Асоціації політичних психологів України. Є дійсним членом Української 
спілки психотерапевтів. Співпрацює із центром підвищення кваліфікації 
держслужбовців (проведення тематичних семінарів-тренінгів). 
 
 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ  
 

Посібники, монографії:  
1. Тітова Т.Є. Цінності в моєму житті: Програма та методичні рекомендації тренінгу з 
формування ціннісних орієнтацій майбутніх психологів / Т.Є. Тітова, Н.М Тищенко. – 
Полтава: «Фірма «Техсервіс», 2007. – 92с.   
2. Психодіагностика особистості підлітка: Навчальний посібник із психологічної практики для 
студентів педагогічних і психологічних спеціальностей / За ред. О.Д. Кравченко, В.Ф. 
Моргуна – Полтава, 2008 (0,2 др. арк.).  
3. Тітова Т.Є. Аксіологічні виміри особистості: Навчальний посібник / Т.Є. Тітова. – Полтава, 
2011. – 68с.  
4. Основи психотерапії: навч. посібник / В.І. Банцер, Л.О. Гребінь, З.В. Гривул [та інш.]; під 
заг.ред К.В. Седих, О.О. Фільц, Н.Є. Завацька. – Полтава : Алчевськ : ЦПК, 2013. – 329 с. (0,5 
д.а.).  
5. Тітова Т.Є. Делінквентний підліток: навчальний посібник з психопрофілактики, діагностики 
та корекції протиправної поведінки підлітків для студентів психологічних, педагогічних, 
соціальних, юридичних спеціальностей та інтернів-психіатрів / Т.Є. Тітова // К.В. Седих, В.Ф. 
Моргун. − 2-е видання, доп. − К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. − С.45-87.  
6. Загальні засади психотерапії // 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. – С.7-24. 7. 
Психологія розвитку особистості у підлітковому та ранньому юнацькому віці. Навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. К.В. Седих. – Полтава : Астрая, 
2018. – 342с.  
  
Публікації в журналах і збірниках наукових праць ДАК та міжнародних виданнях:  
Статті в наукометричних виданнях:  
1. Тітова Т.Є. Смислові аспекти саморегуляції особистості / Т.Є. Тітова // Психологія і 
особистість. − №1 (9). − 2016. – С.217-225.  
2. Тітова Т.Є.  / Т.Є. Тітова // Психологія і особистість. − №2 (10). − 2016. – Ч.1. - С.211-221.  
3. Тітова Т.Є. Особливості ціннісно-смислової регуляції підлітків / Т.Є. Тітова, К.О. Красильна 
// Психологія і особистість. − №1 (11). − 2017. – С.155-164.  
4. Тітова Т.Є. Можливості використання моніторингу у роботі психологічної служби вишу / 
Т.Є. Тітова, К.П. Крикля // Психологія і особистість. − Київ − Полтава, 2017. − №2 (12) –С.302-
309.  
5. Тітова Т.Є. Психологічний супровід першокурсників до навчання у виші / Т.Є. Тітова, К.П. 
Крикля // Психологія і особистість. − Київ − Полтава, 2018. − №1 (13) –С.161-170.  
6. Тітова Т. Є. Особливості професійної спрямованості студентівпсихологів з різним рівнем 
саморегуляції // Психологія і особистість. – 2019. – №1(15). – С.146-157.  
  
Статті у наукових фахових виданнях:  
1. Тітова Т.Є. Формування професійних цінностей практичних психологів у системі 
громадянської освіти / Т.Є. Тітова. // Проблеми загальної та педагогічної психолгії. Збірник 
наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. / за ред. Максименка С.Д. 
– К., 2004, т. VІ, випуск 2. – С.302-307.  



2. Тітова Т.Є. Особливості ціннісно-смислової сфери майбутніх психологів / Т.Є. Тітова. // 
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2005. – №702. 
– С.196-201.  
3. Тітова Т.Є. Дослідження динаміки ціннісних орієнтацій студентів-психологів / Т.Є. Тітова. 
// Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / за ред. Максименка 
С.Д. – К.: Міленіум, 2006. – Вип.30. – С.493-501.  
4. Тітова Т.Є. Теоретико-методологічні аспекти формування ціннісних орієнтацій майбутніх 
психологів / Т.Є. Тітова. // Наукові студії із соціальної та політичної психології. Збірник 
статей. Випуск 17 (20). – К., 2007. – С.301-309.  
5. Тітова Т.Є. Формування ціннісних орієнтацій як необхідна складова навчання майбутніх 
психологів / Т.Є. Тітова. // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Психологічні 
науки. Серія 12. Випуск 17 (41). Ч.І. – К., 2007. – С.287-291.  
6. Тітова Т.Є. Формування ціннісних орієнтацій майбутніх психологів у процесі професійної 
підготовки / Т.Є. Тітова. // Вісник післядипломної освіти: Зб.наук.праць. – Вип.6 / Ред.кол.: 
В.В. Олійник (гол. ред.) та ін. – К.: Геопринт, 2007. – С.226-234.  
7. Тітова Т.Є. Соціально-психологічний тренінг як засіб формування ціннісних орієнтацій 
студентів-психологів / Т.Є. Тітова. // Психолого-педагогічні аспекти розвитку особистості в 
сучасному світі: Збірник наукових праць. – Полтава, 2007. – С.139-142.  
8. Психологічний супровід формування ціннісних орієнтацій студентів-психологів у процесі 
фахової підготовки // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту 
психології імені Г.С. Костюка. – Київ, 2013. – Том 11. – Психологія особистості. Психологічна 
допомога особистості. – Вип. 7. – Частина 2. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2013. – С. 429-435. 
9. Сучасна психотерапія: протиріччя та перспективи розвитку // Актуальні проблеми 
психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Київ, 2013. – 
Том 11. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 8. − Частина 2. 
– Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2013. – С.437-444.  
10. Тітова Т.Є. Використання метафори у роботі з клієнтами, що переживають кризу / Т.Є. 
Тітова // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені 
Г.С. Костюка : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Київ, 2014 – 
С.422-430.  
11. Тітова Т.Є. Проблема психологічного супроводу формування ціннісно-смислової сфери 
майбутніх психологів / Т.Є. Тітова // Психологія і особистість. − Київ − Полтава, 2015. − №1 
(7) – С.176-185.  
12. Тітова Т.Є. Ціннісні аспекти розвитку особистості майбутніх психологів / Т.Є. Тітова // 
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. 
Костюка. − Київ, 2015. С.136-145.  
 
 


