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Седих К. В. 

Коло інтересів наукової школи, очолюваної Кірою Валеріївною Седих, 

об’єднує молодих науковців, основними напрямками роботи яких є аналіз 

взаємодії між різними підсистемами вищого рівня складності та вивчення 

складників цих підсистем як систем нижчого рівня складності, що дає змогу 

визначити синергетичні ефекти в роботі різних соціальних та освітніх систем; 

дослідження процесів та механізмів, які утворюють синергетичний ефект 

діяльності системи, та розробка програм для формування і практичного 

використання цих синергетичних ефектів у роботі психологічних служб 

освітніх закладів; проведення наукових досліджень, написання на їхній основі 

кандидатських та докторських дисертацій і впровадження отриманих 

результатів у практичну діяльність психологічних служб системи освіти. 

Під керівництвом Седих К. В. захищено дев’ять кандидатських 

дисертацій: Мишко Н. М. «Особливості розвитку мотиваційно-ціннісної сфери 

майбутнього психолога у процесі здобуття другої вищої освіти» (2016 р.); 

Московченко А. А. «Особливості розвитку креативності у майбутніх 

менеджерів» (2016 р.); Вербова Ю. В. «Особливості розвитку ціннісно-

смислових орієнтацій студентів коледжів технічного профілю» (2016 р.); Зозуль 

Т. В. «Психологічні особливості формування стосунків подружніх пар із 

великою різницею у віці» (2016 р.); Абасалієва О. М. «Вікові особливості 

етнічної ідентичності українців» (2017 р.); Лавріненко В. А. «Міжособистісна 

взаємодія у неформальних об’єднаннях як чинник розвитку ціннісно-смислової 

свідомості підлітків» (2018 р.); Метельська Н. Й. «Особливості розвитку 

професійної самосвідомості працівників освіти у процесі підвищення 

кваліфікації» (2020 р.); Милашенко К. О. «Роль самоактуалізації в системі 

екзистенційних ресурсів особистості у дорослих» (2021 р.); Михайлів С. В. 

«Динаміка особистісного росту у хімічно залежних осіб в умовах роботи 



 

центрів соціально-психологічної реабілітації» (2021 р.). Нині аспірантами Кіри 

Валеріївни є Сілютіна О. М., Хоменко Є. Г., Черевко О.В.  

Під егідою проф. Седих К. В. та за активної участі молодих науковців 

наукової школи створено навчально-наукову лабораторію кафедри психології 

та Україно-Австро-Німецький Центр поведінкової економіки, метою якого є 

об’єднання та координація наукової та освітньої діяльності з питань 

планування, інформаційного та методичного забезпечення, організації та 

реалізації системи підготовки майбутніх психологів до роботи в умовах 

різних систем виробництва на основі збагачення освітнього процесу 

дослідницькими науковими програмами. 


