
Наукові статті у фахових збірниках і журналах 
 

1. Безпалько О. В. Діяльність практиків соціальної сфери м. Києва у сфері 
профілактики та подолання жорстокого поводження з дітьми / О. В. Безпалько // 
Наук.  зап. :  зб.  наук.  ст. / Терноп.  нац.  пед. ун-т. – Тернопіль, 2008. – №  4. – 
С. 146–150.  

Анотація. У статті розглядаються проблеми жорстокого поводження з дітьми в 
сучасних умовах і практична робота щодо її подолання. Проаналізована діяльність 
шкільних психологів  і спеціалістів соціальних служб стосовно вирішення цієї 
проблеми, розроблені відповідні рекомендації. 
 

2. Безпалько О. В. Напрями та функції професійної діяльності соціального 
педагога у загальноосвітньому навчальному закладі / О. В. Безпалько // 
Педагогічна освіта : теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр.  / 
КМПУ  ім. Б. Д. Грінченка,  Ін-т  проблем виховання  АПН  України. – К., 2009. – 
№ 11, ч.1: Спецвип. – С. 7–11.    

Анотація. У статті проаналізовано етапи становлення професії «соціальний 
педагог» у закладах освіти України, охарактеризовані функції та напрями 
діяльності соціального педагога у загальноосвітніх навчальних закладах в сучасних 
соціокультурних умовах. 
 

3. Безпалько О. В. Особливості соціалізації  підлітків у сучасних соціокультурних 
умовах / О. В. Безпалько // Педагогічна освіта : теорія і практика.  Педагогіка.  
Психологія : зб. наук. пр. / КМПУ  ім. Б. Д. Грінченка,  Ін-т проблем  виховання 
АПН  України. – К., 2008. – № 9. – С. 106–108.   

Анотація. У статті розглядаються сучасні підходи до трактування соціалізації, 
три напрями соціалізаційної проблематики: соціально-філософський, соціально-
психологічний, соціально-педагогічний, а також визначаються особливості та 
умови первинної соціалізації підлітків у вітчизняних соціокультурних умовах. 
 

4. Безпалько О. В. Особливості соціалізації студентської молоді у період 
сучасних суспільних трансформацій  / О.  В. Безпалько  //  Наук. вісн. Чернівец.  
ун-ту : зб. наук.  пр. – Чернівці, 2009. – Вип. 449 – 450. Педагогіка та психологія. 
– С. 39–42.  

Анотація. У статті визначені особливості та умови соціалізації студентської 
молоді у вітчизняних соціокультурних умовах. 
 

5.  Безпалько  О. В.  Шляхи адаптації та інтеграції у громаду дітей з обмеженими 
функціональними можливостями / О. В. Безпалько // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. 
Пед. науки : зб. наук. ст.  / Черкас. нац. ун-т. – Черкаси, 2008.  – Вип. 121. – С. 
32–36.  

Анотація. У статті охарактеризовані шляхи інтеграції дітей з обмеженими 
функціональними можливостями (інклюзивне навчання та соціально-педагогічна 
робота в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з 



функціональними обмеженнями) у житті місцевих громад, причини та проблеми, 
які перешкоджають цьому процесу. 
 

6. Буйницька О. Використання інформаційно-комунікативних технологій у 
процесі професійної підготовки соціальних педагогів / О. Буйницька // 
Педагогічна освіта : теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. /  
КМПУ  ім. Б. Д.  Грінченка,  Ін-т проблем  виховання  АПН  України. – К., 2009. 
– № 11, ч.1: Спецвип.– С. 29–32.  

Анотація. У статті охарактеризовані нові інформаційно-комунікаційні технології 
та подано їх використання в процесі підготовки соціальних педагогів. 

 
7.  Буйницька  О.  Використання нових інформаційних технологій у позакласній 
роботі  / О. Буйницька  //  Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника  
в світлі сучасної освітньої парадигми. Сер. Пед.: зб. наук. пр. /  Кам'янець- Поділ. 
держ.  ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2006. – Вип. 12. – С.182–184. 

Анотація. В статті розкрито використання методу проектів у поєднанні з 
новими інформаційними технологіями в позакласній роботі. Подані основні вимоги 
та критерії до портфоліо проектів.  
 

8. Васильєв О. О. Організація соціально-психологічної підтримки учнів у 
середніх спеціалізованих навчальних закладах  / О. О. Васильєв  //  Педагогічна 
освіта : теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. / КМПУ  ім. Б. Д. 
Грінченка,  Ін-т  проблем  виховання  АПН України. – К., 2009. – № 11, ч.2 : 
Спецвип. – С. 124–127.    

Анотація. В статті розглядаються підходи до організації соціально-психологічної 
підтримки учнів спеціалізованих середніх загальноосвітніх навчальних закладів. 
Визначаються проблеми, що виникають в учнів процесі адаптації до навчання в 
спеціалізованих середніх навчальних закладах та висвітлюється система діяльності 
практичного психолога та соціального педагога по організації соціально-
психологічної підтримки учнів   
 

9. Васильєв О. О. Сприймання просторових пропорцій як основа світосприймання 
людини / О. О. Васильєв // Педагогічна освіта : теорія і практика.  Психологія.  
Педагогіка : зб. наук. пр. / КМПУ  ім. Б. Д. Грінченка, Ін-т проблем  виховання  
АПН  України. – К., 2007. – № 7.  – С. 14–17.    

Анотація. В статті розглядається проблема сприймання просторових пропорцій в 
якості критерію адекватності сприймання людиною оточуючого світу. 
Визначаються критерії адекватності відповідно до пропорції «золотого перерізу», 
та з’ясовуються особливості сприймання просторових пропорцій залежно від віку 
суб’єкта та особистісного розвитку.  
 

10. Веретенко Т. Г. Адаптація сучасного студента  до умов університетської 
кредитно-модульної системи  навчання  / Т. Г. Веретенко  //  Наук. зап. каф. пед. 
ХНУ : зб. наук. пр. – Х., 2006. – Вип. XV. – С. 31–40.  



Анотація. Стаття присвячена проблемам адаптації студентів до нових умов 
навчання у вищих навчальних закладах України. Обґрунтована необхідність 
втілення новітніх технологій навчання в умовах кредитно-модульної системи, які 
вимагають активізації самостійної роботи студентів, що забезпечить урахування 
індивідуально-психологічних особливостей студентів, знизить нервову напругу, 
аврали, стреси у навчанні. 
 

11. Веретенко Т. Г. Збереження здоров'я студентів та активізації їх навчально-
пізнавальної  діяльності  / Т. Г. Веретенко  //  Наук.  зап.  Ніжин. держ.  пед. ун-  
ту ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2008. – № 1. – С. 173–176.  

Анотація. Стаття присвячена розкриттю взаємозв’язку здоров’я студентів та їх 
навчально-пізнавальної діяльності, умов та факторів активізації навчальної 
діяльності та способу життя студентів, визначенню шляхів захисту студентів від 
стресів та психологічних травм в процесі навчання. 
 

12.  Веретенко  Т.  Г. Особливості спілкування викладачів та студентів у контексті 
Болонського процесу  /  Т.  Г.  Веретенко  //  Вісн. Чернігів. держ. пед. ун-ту. Сер. 
Педагогічні науки. – Чернігів, 2008. – Вип. 50. – С. 42–46.  
  

Анотація. Стаття присвячена особливостям взаємодії викладачів і студентів у 
полікультурних студентських групах, виділено завдання виховної роботи викладачів 
ВНЗ: подолання стереотипного ставлення до студентів – представників різних 
етнічних груп, формування навичок спілкування з ними.   
 

13. Веретенко Т. Г. Роль толерантних відносин студентів у підвищенні 
ефективності їх навчально-пізнавальної діяльності  /  Т.  Г. Веретенко  //  Наук. 
зап. каф. пед.  ХНУ ім. В. Н. Каразіна : зб. наук. пр. – Х., 2006. –  Вип. XVI. – С. 
41–52.  

Анотація. Стаття присвячена проблемі підвищення ефективності навчально-
пізнавальної діяльності студентів, обгрунтуванню необхідності формування 
толерантних відносин в процесі організації їх професійної підготовки. Показано 
методи та способи формування толерантних відносин та їх вплив на активність 
студентів в процесі навчання у вищій школі. 
 

14. Веретенко Т. Г. Толерантність викладача як умова успішної взаємодії зі 
студентами  /  Т. Г. Веретенко  //  Наук.  вісн. Чернівец.  ун-ту. – Чернівці, 2008. – 
Вип. 363. – С. 10–18.    

Анотація. У статті  підкреслено роль та значення навчального закладу як 
соціального, культурного середовища, показані його виховні можливості, як центру 
широкого виховного простору, у якому відбувається цілеспрямоване формування 
толерантності. 
 

15. Веретенко Т. Г. Феноменологічний аспект толерантності у взаємодії учасників  
навчально – виховного процесу у  ВНЗ  /  Т. Г. Веретенко  // Педагогічні  науки та 



освіта : зб. наук. пр. Запоріз.  обл. ін-ту післядиплом. пед. освіти. – Запоріжжя, 
2008. – Вип. 2. – С. 19–24.   

Анотація.  У статті обґрунтовується необхідність толерантності у взаємодії 
учасників навчально-виховного процесу у вищому закладі, визначаються параметри 
толерантної людини. Зроблено аналіз поняття „толерантності” у сучасній 
соціально-педагогічній літературі. 
 

16. Веретенко Т. Г. Формування навичок спілкування як умова підготовки 
майбутніх соціальних педагогів  / Т.  Г. Веретенко  //  Педагогічна наука та освіта : 
зб. наук. пр. Запоріз. обл. ін-ту післядиплом.  пед. освіти. – Запоріжжя, 2008.– 
Вип. III. – С. 49–57.   

Анотація. Стаття присвячена актуальній проблемі формування навичок спілкування в 
майбутніх соціальних педагогів. Теоретичний аналіз дослідження цієї проблеми дозволив 
визначити студентську групу як сприятливе мікросередовище щодо формування навичок 
спілкування студентів, визначити методи та засоби їхнього формування в навчально-
виховному процесі у ВНЗ. 
 

17. Веретенко Т. Г. Шляхи підвищення активності навчально-пізнавальної 
діяльності студентів  / Т.  Г.  Веретенко  //  Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Сер. Пед. 
науки : зб. наук. ст. – Запоріжжя, 2008. – С. 52–57.  

Анотація. У статті обґрунтовується необхідність пошуку шляхів вирішення 
проблеми активізації навчально-пізнавальної діяльності  майбутніх педагогів. 
Пропонується створення сприятливої морально-психологічної  атмосфери 
навчального процесу та втілення новітніх педагогічних технологій.    
 

18. Веретенко  Т.  Г. Роль самоврядування у соціалізації студентів  у ВНЗ  / Т. 
Г. Веретенко, О. Л. Шеїна  // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. – 2009. – № 2. – С. 44–45 
Анотація. Стаття висвітлює роль самоврядування у процесі соціалізації молоді у 
ВНЗ.. Розкриваються передумови проведення педагогічного експерименту та 
подається аналіз його результатів. 
 

19. Денисюк О. М. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільних 
навчальних закладах  / О. М. Денисюк  // Педагогічна освіта : теорія і практика.  
Педагогіка.  Психологія : зб. наук. пр. /  КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, Ін-т проблем  
виховання  АПН  України. – К., 2009. –  № 11, ч.1: Спецвип. – С. 59–62.    

Анотація. У статті піднімаються актуальні питання соціально-педагогічної 
роботи в дошкільному навчальному закладі, аналізуються науково-педагогічні 
дослідження з проблеми діяльності соціального педагога в системі суспільної 
дошкільної освіти, визначаються основні напрями здійснення ним професійних 
обов’язків. 
 

20. Денисюк  О. М.  Роль сім’ї у розвитку самостійності дітей раннього віку / О. 
М.  Денисюк  //  Гуманіт.  вісн. ДВНЗ  "Переяслав-Хмельницький   державний  



педагогічний університет імені Г. Сковороди" : наук.-теорет. зб. – Переяслав-
Хмельницький, 2008. – Вип. 14. – С. 63–66.   

Анотація. У статті визначено роль сім’ї у розвитку дітей раннього віку. 
Проаналізовано умови, що сприяють розвитку самостійності та зменшують 
негативні прояви у поведінці малюка. Вміщено результати опитування батьків, які 
виховують дітей раннього віку з даної проблеми. 
 

21. Дятленко Н. М. Психологічні особливості адаптації студентів-першокурсників  
до навчання у ВНЗ / Н. М. Дятленко // Проблеми загальної та педагогічної 
психології : зб.  наук.  пр. Ін-ту психології  ім. Г. С. Костюка  АПН  України. –  К., 
2006. – Т. VIII, вип. 2. – С.112–118.   

Анотація. У статті аналізуються теоретичні аспекти проблеми адаптації 
студентів до навчання у ВНЗ, виділяються характерні особливості, властиві 
студентам педагогічного навчального закладу, виокремлюються групи студентів за 
особливостями їхньої адаптації. Робиться висновок про необхідність врахування 
явища адаптації студентів в організації навчального процесу. 
 

22. Єжова Т. Є. Зміст і структура дефектологічної підготовки майбутніх 
викладачів професійно-технічних навчальних закладів  / Т. Єжова  //  Актуальні  
проблеми  навчання та  виховання людей з особливими  потребами : зб. наук. пр. / 
Ун–т «Україна», Ін–т вищої освіти АПН України, Ін-т спеціальної педагогіки 
АПН України. –  К., 2008. – № 5 (7). – С. 117–124.  

Анотація. В статті обрунтована актуальність дефектологічної підготовки 
майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів, визначені мета, 
завдання і зміст курсу «Основи корекційної педагогіки» в інженерно-педагогічному 
вищому навчальному закладі, сформульовані вимоги до знань і вмінь педагоігв, які є 
необхідними для роботи з учнями з порушеннями психофізичного розвитку. 
 

23. Єжова Т. Є. Історико - педагогічна періодизація процесу розвитку в Україні 
системи професійної освіти осіб з порушеннями слуху /  Т. Є. Єжова // Дидактичні 
та соціально–психологічні  аспекти  корекційної роботи у спеціальній школі : 
наук.- метод. зб. / Ін-т спеціальної  педагогіки  АПН  України. – Запоріжжя,  2006. 
– Вип. 8. – С. 82–85. 

Анотація. В статті проаналізовано й узагальнено вітчизняний досвід професійної 
підготовки глухих і осіб зі зниженим слухом та представлено цілісну картину 
розвитку вітчизняноїі системи професійної освіти осіб з порушеннями слуху як 
історико-педагогічного явища. 
 

24.  Єжова  Т. Є.  Розвиток поглядів на профпридатність осіб з порушеннями 
слуху : педагогічний,  медичний і правовий аспекти  / Т. Є. Єжова  //  Дидактичні 
та соціально- психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : наук. 
–  метод.  зб. /  Ін-т спеціальної  педагогіки  АПН  України. – К., 2007. – Вип. 9. – 
С. 12–18.  



Анотація. В статті проаналізовано зв’язок основних тенденцій професійної 
реабілітації інвалідів по слуху з розвитком теорії і практики сурдопедагогіки; 
обгрунтовано необхідність удосконалення правової основи досліджуваного процесу. 
 

25. Єжова Т. Є. Методичні засади розроблення адаптованих навчальних 
матеріалів для студентів із порушеннями слуху (з досвіду роботи викладача 
фізики) / Т. Є. Єжова // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з 
особливими потребами : зб. наук. пр. /  Ун–т «Україна», Ін-т вищої освіти  АПН 
України,  Ін-т спеціальної  педагогіки  АПН  України. – К., 2007. – № 4 (6). – С. 
39–44.   

Анотація. В статті представлена розроблена автором система подання 
навчальної інформації студентам з порушеннями слуху. Запропонована методика 
враховує спеціфічні утруднення, які виникають у студентів зазначеної категорії під 
час сприйняття і відтворення словесної інформації, і, таким чином, забезпечує 
реалізацію як розвиткової, так і корекційної функцій навчання. 
 

26. Журавель  Т.  В.  Особливості  профілактики  ВІЛ-інфекції серед 
неповнолітніх у виховних колоніях  / Т.  В.  Журавель // Теоретико- методичні 
проблеми  виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. – К., 2008. – Вип. 
12. – С. 190–196.  

Анотація.  Автор статті визначає актуальність та специфіку організації 
системи профілактики ВІЛ серед неповнолітніх, які знаходяться у виховних 
колоніях України. 
 

27.  Журавель  Т. В.  Проблеми здійснення профілактики  ВІЛ-інфекції серед дітей 
та підлітків груп найвищого ризику  / Т. В. Журавель  // Педагогічна освіта : 
теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. / КМПУ ім. Б. Д.  
Грінченка,  Ін-т проблем  виховання  АПН  України. – К., 2009. – № 11. –  С. 72–
75.  

Анотація. У статті визначено проблеми здійснення ефективної профілактики 
ВІЛ-інфекції та ризикованої щодо здоров’я поведінки серед дітей та підлітків груп 
найвищого ризику та  розроблено рекомендації для покращення профілактичної 
діяльності з даною цільовою аудиторією. 
 

28. Кайріс  О. Д.  Актуальні проблеми розвитку психологічної служби у вищих 
навчальних закладах України  / О. Д. Кайріс  // Актуальні проблеми практичної 
психології : зб. наук. пр. – Херсон, 2009. – Ч. 1. –  С. 447–457.   

Анотація.  Обґрунтовується необхідність створення у вищих навчальних закладах 
України психологічної служби, яка сприятиме розвитку особистісного, 
інтелектуального і професійного потенціалу студентів. Розглянуті приклади 
організації психологічної служби у ВНЗ України і Росії. Намічені перспективи 
розвитку і вдосконалення психологічної служби у вищій школі. 
 
 
 



29. Кайріс О. Д. Вплив прихильності до близьких дорослих на формування 
особистості в молодшому шкільному віці / О. Д.  Кайріс  // Педагогічна освіта : 
теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. / КМПУ ім. Б. Д.  
Грінченка,  Ін-т проблем виховання  АПН  України. – К., 2006. – № 3. –  С. 122–
130.  

Анотація.  У статті розкривається психологічний зміст феномена дитячої 
прихильності до близьких дорослих, розглядаються індивідуальні особливості 
дитячої прихильності до близьких дорослих у дітей молодшого шкільного віку, 
надаються результати дослідження впливу прихильності до близьких дорослих на 
розвиток особистісних особливостей  дітей молодшого шкільного віку. 
 

30. Карпа (Миколайчук) М. І. Методи психопрофілактики та психокорекції 
адаптаційних розладів сиблінгів дітей з психофізичними вадами  / М. І. Карпа 
(Миколайчук)  //  Наук. часоп. НПУ  ім.  М. П. Драгоманова  : зб. наук. пр. – К., 
2006. – № 14 (38). – С. 178–181. – (Серія № 12. Психологічні науки). 

Анотація.  У статті аналізуються методи психопрофілактики та психокорекції 
адаптаційних розладів сиблінгів дітей з психофізичними вадами. Психокорекцію 
спрямовано на гармонізацію сфери самосприйняття сиблінгів неповносправних 
дітей, збільшення їхніх адаптаційних ресурсів, налагодження стосунків з братом чи 
сестрою, які мають вади розвитку. Показана їх ефективність у роботі сімейного 
психолога за умови комплексного застосування. 
 

31. Клішевич  Н. А.  Ретроспективний аналіз поняття делінквентної поведінки / Н. А  
Клішевич // Теоретико-методичні проблеми  виховання дітей та учнівської молоді : 
зб. наук. пр. – Кам’янець- Подільський : Видавець Звойленко  Д. Г., 2009. – Вип. 13., 
кн. 2. – С. 86–95. 

Анотація. В статті проведений ретроспективний аналіз поняття делінквентної 
поведінки  підлітків з середини ХХ ст. до  початку ХХІ ст. 

 

32. Клішевич  Н.  А.  Соціально - педагогічна робота з делінквентними підлітками 
в школах соціальної реабілітації  /  Н.  А. Клішевич  //  Педагогічна освіта : теорія 
і практика : зб. наук. пр. / КМПУ  ім. Б. Д. Грінченка,  Ін-т проблем виховання  
АПН України. – К., 2009. – № 11, ч.1: Спецвип. – С. 108–112. 

Анотація. В статті розкрита ґенеза шкіл соціальної реабілітації, зміст та види 
соціально-педагогічної роботи з делінквентними підлітками в цих установах.  
 

33. Коханова О. П. Вивчення особливостей мотиваційної сфери особистості та 
уявлень майбутніх вчителів про педагогічну діяльність / О. П. Коханова // 
Актуальні проблеми психології.  Психологія  навчання. Генетична психологія. 
Медична психологія. – К., 2008. – Т. Х, вип. 7. – С. 212–219.   



Анотація.  Зосереджено увагу на професійній підготовці майбутніх фахівців, 
зокрема сформованості мотиваційної спрямованості студентів яка, в свою чергу, є 
специфічною: поєднуються як власне навчальні, так і професійні компоненти 
мотивації; відзначається також необхідність формування у студентів чіткої 
педагогічної спрямованості. 
 

34. Коханова О. П. Вплив партнерських стосунків на розвиток особистості 
студента як майбутнього професіонала  / О. П.  Коханова // Вісн. післядиплом.  
освіти : зб. наук.  пр. / Ун-т менеджменту освіти  АПН України, Асоц. безперерв. 
освіти  дорослих. – К., 2009. – Вип. 11, ч.2. – С. 169–175. 

Анотація.  Розкрито актуальну тему розвитку партнерських стосунків у 
студентів – майбутніх вчителів в умовах їх професійної підготовки у вищому 
навчальному закладі; визначено переваги групової роботи та умови її успішності; 
наголошено на пріоритетності діалогової взаємодії; обґрунтовано значимість 
ефективної взаємодії студентів як партнерів по спілкуванню та спільній 
діяльності. 

 
35. Коханова О. П. Особливості взаємодії партнерів у процесі виконання 

спільної діяльності / О. П. Коханова // Педагогічна освіта : теорія і практика. 
Педагогіка.  Психологія : зб. наук. пр. / КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, Ін-т проблем 
виховання  АПН  України . – К. : КМПУ  ім. Б. Д. Грінченка, 2009. – № 12 (2). – С. 
55–58. 
Анотація.  Розкрито актуальну тему розвитку партнерських стосунків у 
студентів – майбутніх вчителів в умовах їх професійної підготовки у вищому 
навчальному закладі; визначено переваги групової роботи та умови її успішності; 
наголошено на пріоритетності діалогової взаємодії; обґрунтовано значимість 
ефективної взаємодії студентів як партнерів по спілкуванню та спільній 
діяльності. 
 

36.  Коханова  О.  П.  Особистість педагога в професійній педагогічній діяльності  
/ О. П. Коханова  // Педагогічна освіта : теорія і практика.  Педагогіка.  Психологія 
: зб. наук. пр. /  КМПУ ім. Б. Д. Грінченка,  Ін-т проблем виховання АПН України.  
– К., 2008. – № 9. – С. 95–99.   

Анотація. Розглядається специфіка педагогічної діяльності, проблема розвитку у 
педагогів позитивних якостей особистості, аналізуються особливі вимоги, які 
сьогодення висуває до освітян, а також аналізується вплив особистості вчителя 
на його педагогічну діяльність. 
 

37.  Коханова  О. П. Партнерство як умова успішної соціально-педагогічної 
роботи в закладах освіти  / О. П. Коханова // Педагогічна освіта : теорія і 
практика.  Педагогіка.  Психологія : зб. наук.  пр. /  КМПУ  ім. Б. Д. Грінченка, Ін- 
т проблем виховання АПН України. –  К., 2009. –  № 11,ч.2 : Спецвип. – С. 147– 
151.   

Анотація.  Розкрито значимість ефективної взаємодії людей як партнерів по 
спілкуванню та спільній діяльності; наголошено на пріоритетності взаємовпливу, 



співучасті, співробітництва, діалогу, що сприяє успішності будь-якої професійної 
діяльності взагалі (педагогічної зокрема); визначені типи взаємовпливу та взаємодії 
партнерів, а також умови ефективної інтеракції. 
 

38. Коханова  О. П. Психологічна готовність до партнерства як основа 
професійної підготовки майбутнього фахівця / О. П. Коханова  //  Наук. часоп. 
НПУ  ім. М. П. Драгоманова  :  зб. наук.  пр. – К., 2009. – №  26 (50), ч. I. – С. 62– 
67. – (Серія  № 12. Психологічні науки). 

Анотація.  Акцентовано увагу на пріоритетності психологічної готовності до 
партнерства в системі професійного навчання майбутніх вчителів через 
визначення компонентів психологічної готовності та психологічних передумов 
партнерських відносин, а також аналіз основних соціально-психологічних ситуацій, 
в яких відбувається педагогічна взаємодія. 
 

39. Коханова О. П. Психологічна культура як передумова професійної 
компетентності майбутнього вчителя  / О. П. Коханова  // Нова педагогічна думка. 
–  2008. – № 4. – С. 23–26.  

Анотація.  Відзначається пріоритетність професійної підготовки студентів ВНЗ, 
в основі якої – належний рівень їх психологічної культури. Розкрито сутність 
поняття «психологічна культура», її структуру, рівні та значення для ефективного 
здійснення інноваційної педагогічної діяльності. 
 

40. Кутишенко В. П. Особенности профессионального становления женщины-
педагога в переходный период от ранней к средней взрослости  /  В. П. 
Кутишенко  // Проблемы  сохранения и  укрепления  здоровья молодого 
поколения : психолого-педагогический  поход  / Департамент образования г. 
Москвы, Моск. гор. пед. ун-т. – М., 2008. – С. 63–66. – Библиогр.: с.66.   

Анотація. У статті встановлено специфіку становлення жінки-педагога у 
перехідний період від ранньої до середньої дорослості.   
 

41. Кутішенко В. П. Мудрість як інтегральне особистісне новоутворення / В. П. 
Кутішенко  // Вісн. ХНПУ  ім. Г. С. Сковороди. Сер. Психологія. – Х., 2006. – 
Вип. 16. – С. 67–73. – Бібліогр.: с. 73.  

Анотація. У статті розкрито психологічну сутності поняття «мудрість» та виділено 
механізми становлення цього особистісного новоутворення . 
 

42.  Кутішенко  В. П. Особливості емоційної сфери  жінки у перехідний період від  
ранньої до середньої дорослості  / В. П. Кутішенко  // Соціалізація особистості : 
зб. наук. пр. / НПУ ім. М. П. Драгоманова. –  К., 2006. – Т. ХХVI. – С. 10–17. 
 Анотація. У статті розкрита  специфіка емоційного життя жінки у 
перехідний період від ранньої до середньої дорослості та виділені механізми 
розвитку її емоційної сфери. 

 
43.  Лісовець  С. В.  Психологічні  аспекти пояснення на уроках математики  / С. 
В. Лісовець, Л. О. Черних // Педагогічна освіта : теорія і практика. Педагогіка. 



Психологія : зб. наук. пр. /  КМПУ  ім. Б. Д. Грінченка,  Ін-т проблем виховання  
АПН України . –  К., 2008. – № 9. – С. 146–150.    

Анотація. У статті розглядаються психологічні аспекти пояснення як специфічної 
діяльності вчителя на уроках математики, а також показані основні шляху 
оптимізації даного процесу. Реалізація основних функцій пояснення (освітньої, 
виховної, розвиваючої) дозволяє вчителеві підвищити ефективність цієї діяльності, 
підсилити взаємодію з учнями, впливати на їхній розумовий розвиток та емоційно-
вольову сферу. 
 

44. Лісовець С. В. Психологічні особливості професійного становлення майбутніх 
соціальних педагогів  /  С. В.  Лісовець // Педагогічна освіта : теорія і практика.  
Педагогіка.  Психологія : зб. наук. пр. / КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, Ін-т проблем 
виховання  АПН  України. – К., 2009. –  № 11, ч.2 : Спецвип. – С. 173–176.  

Анотація.  У статті представлен аналiз рiзних концепцiй, теорiй та пiдходiв 
до дослiдження професійного становлення особистості. Розкрит основний змiст, 
психологічні механізми, закономірності та суперечливi тенденцii процесу  
професійного становлення на етапі навчання і оволодіння студентами професією 
соціального педагога.  

 
45. Лісовець С. В. Психологічні аспекти самореалізації особистості / С. В.  

Лісовець  //  Педагогічна освіта : теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. 
пр. /  КМПУ  ім. Б. Д. Грінченка,  Ін-т  проблем виховання  АПН  України. –  К., 
2009. – № 12 (2). – С. 59–63.  
Анотація. Розкрито основний зміст, психологічні механізми, закономірності і 
суперечливі тенденції процесу самореалізації осбистості через пошук і створення 
сенсу власного життя. 
 

46. Лісовець С. В. Соціально-психологічні умови адаптації першокласників до 
умов навчання в школі  / С. В. Лісовець,  В.  П. Голуб  // Педагогічна освіта : 
теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. / КМПУ ім. Б. Д. 
Грінченка, Ін-т проблем виховання АПН України. – К., 2008. – №  9. – С. 124– 
129.   

Анотація.  У статті розглядається система психолого-педагогічного супроводу 
учнів перших класів на етапі шкільної адаптації, представлена поетапна 
орієнтовна програма профілактики та психокорекції шкільної дезадаптації дітей 
6-7 років.  
 

47. Лях Т. Л. Зміст і напрями соціально-педагогічної роботи студентських 
волонтерських груп вищих навчальних закладів / Т. Л. Лях // Наук. пр. 
Донецького нац. техн. ун-ту : зб. наук. пр. Сер. Педагогіка,  психологія, соціологія 
/ Донецький нац. техн. ун-т. – Донецьк, 2009. – Вип. 3 (145). – С. 274–279.  

Анотація. У статті автор аналізує зміст і напрями соціально-педагогічної 
діяльності студентських волонтерських груп вищих навчальних закладів України, 
шляхи створення таких груп. 
 



48. Лях Т. Л. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації роботи  
волонтерських груп  / Т.  Л.  Лях // Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. 
наук. пр. / КМПУ ім. Б. Д. Грінченка,  Ін-т проблем виховання  АПН України. – 
К., 2009. – № 11,ч.1 : Спецвип. – С. 169–172.   

Анотація.  У статті обґрунтовано необхідність підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до організації роботи волонтерських груп; представлено досвід 
впровадження програми навчального курсу „Методика організації волонтерських 
груп" для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів „спеціаліст", 
„магістр". 
 

49. Маланьїна Т. М. Внутрішньоособистісний конфлікт : основні теоретичні 
концепції  / Т. М. Маланьїна  // Педагогічна освіта : теорія і практика.  Психологія.  
Педагогіка : зб. наук. пр. / КМПУ  ім. Б. Д. Грінченка,  Ін-т проблем виховання 
АПН України. – К., 2007. – № 7. – С. 51–58.  

Анотація.  Подається теоретичний аналіз проблеми внутрішньоособистісного 
конфлікту і внутрішньоособистісної конфліктності особистості. Узагальнено дані 
щодо природи внутрішньособистісного конфлікту: його змісту, умов виникнення, 
функціональної спрямованості, типології. 
 

50.  Маланьїна  Т. М.  Особливості внутрішньоособистісних конфліктів учителів в 
залежності від рівня психосоматичного неблагополуччя  / Т. М. Маланьїна // Вісн. 
Харків. держ. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Сер. Психологія.  – 2008. – Вип. 24. –  
С.123–130.  

Анотація.  Подано аналіз результатів дослідження впливу внутрішньої 
конфліктності вчителя на його психосоматичне здоров'я. Встановлено, що 
психосоматично неблагополучні вчителі характеризуються більшим рівнем 
внутрішньоособистісної проблематики. 
 

51. Маланьїна  Т. М. Особливості системи психологічних захистів учителів  / Т. 
М.  Маланьїна  //  Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського. 
– 2007. – № 11. – С.49–54.  

Анотація.  Представлені результати дослідження особливостей системи 
психологічних захистів вчителів-жінок і лікарів-жінок різних вікових категорій. 
Виявлені відмінності в залежності від віку і професії. 
 

52. Маланьїна Т. М. Психологічні особливості подолання вчителями 
внутрішньособистісних конфліктів  / Т.  М. Маланьїна  // Наук. вісн.  Чернівец. 
ун-ту. – Чернівці, 2009. –  Вип. 449–450. Педагогіка і психологія. – С. 44–49.  

Анотація. Стаття присвячена проблемі внутрішньоособистісної конфліктності 
вчителів. Розглядаються стратегії подолання вчителями конфліктів самоцінності. 
 

53. Маланьїна  Т. М.  Стильові особливості копінг-поведінки вчителів  / Т. М.  
Маланьїна  //  Педагогічна освіта : теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. 
наук. пр. / КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, Ін-т проблем виховання АПН України. –  К., 
2007. – № 8. –  С. 51–57.  



Анотація.  Представлені результати дослідження стильових особливостей копінг-
поведінки вчителів різних вікових категорій, а також зв’язок стратегій подолання 
із психосоматичним здоров’ям учителя. 
 
 
 

54. Маруненко І. М. Валеологічна складова у змісті середньої та вищої школи / І. М.  
Маруненко  //  Педагогічна освіта : теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. 
наук.  пр. /  КМПУ ім. Б. Д. Грінченка,  Ін-т проблем вихованя  АПН  України. – 
К., 2008. – № 10. – С. 36–39. – Бібліогр.: с.39.  

Анотація.  У статті аналізується валеологічна складова у змісті освіти середньої і 
вищої школи, обґрунтовується необхідність валеологічної підготовки студентів 
педагогічних навчальних закладів. А також розкривається система роботи з формування 
у майбутніх педагогів валеологічної компетентності і настанов щодо здорового способу 
життя. 
 

55. Маруненко  І.  М.  Експресія обличчя та емоційні реакції : психофізіологічний 
аналіз поведінки людей у соціумі /  І. М. Маруненко  //  Педагогічна освіта : теорія 
і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. / КМПУ ім. Б. Д. Грінченка,  Ін- 
т проблем виховання  АПН  України. – К., 2008. –  № 9. – С. 129 –133. –  Бібліогр.: 
с.133.  

Анотація. У статті представлені дослідження, які свідчать про те, що при 
одному і тому ж характері фізіологічного збудження прояв емоцій буде різним 
залежно від когнітивної оцінки ситуації: від того, як людина (позитивно чи 
негативно) оцінює конкретну подію. Стосовно експресивного компонента емоцій 
існує гіпотеза зворотного зв’язку від обличчя. Суть її полягає в тому, що мімічні 
компоненти емоцій є не тільки безпосередньо вираження емоцій, але і фактором, 
який посилює переживання емоцій. Тому чим сильніший експресивний компонент 
емоцій, тим сильніше її переживання. 
 

56. Маруненко І. М. Синдром органічного аутизму в дітей із затримкою 
психічного розвитку  /  І. М. Маруненко  //  Педагогічна освіта : теорія і практика. 
Педагогіка.  Психологія : зб.  наук. пр.  /  КМПУ  ім. Б. Д. Грінченка, Ін-т проблем 
виховання АПН України. – К., 2009. – № 11,ч.1: Спецвип. – С. 178–182. –  
Бібліогр.: с.182.  

Анотація.  В статті описані причини та прояви аутизму, психологічні механізми 
розвитку дитини з РДА, етапи формування когнітивних стратегій поведінки у 
таких дітей. 
 

57. Маруненко  І. М. Функціональна  асиметрія  півкуль головного мозку і 
процеси мовлення / І. М. Маруненко, Г. І. Волковська // Педагогічна освіта : 
теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. / КМПУ ім. Б. Д. 
Грінченка, Ін-т проблем виховання АПН України.  – К., 2008. –  № 9. – С. 134–
137. –  Бібліогр.: с.137.  



Анотація.  У статті представлені дослідження про функціональну асиметрію 
півкуль головного мозку, яка розглядається як одна з фундаментальних 
закономірностей роботи мозку людини. Описуються гіпотези виникнення 
міжпівкулевої асиметрії, які базуються на визнанні детермінуючої ролі культурних 
умов у формуванні ліво- або праворукості. Встановлено, що ліва півкуля здійснює 
логіко-семантичні мовні операції, упізнання артикульованих звуків мови, генерацію 
звуків мови і почерк, а права півкуля – сприйняття інтонації, афективне 
забарвлення мови, забезпечує також обмежене розуміння простих граматичних 
форм. 

 
58. Маруненко І. М. Вплив важких металів на здоров'я людини / І. М. 

Маруненко // Теорія і практика сучасного природознавства : зб. наук. пр. / Ін-т 
природознавства, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – С.165–167. 
Анотація.  В статті представлений вплив антропогенних чинників на стан 
здоров’я людини. Описані ртутьорганічні пестициди, які мають високі 
бактерицидні та фунгіцидні властивості, характеризуються високою 
токсичністю, мають кумулятивну дію, тривалий час депонуються в печінці, 
нирках, головному мозку викликаючи отруєння. Для всіх препаратів, які містять 
мідь, притаманна загально токсична дія з переважанням гемолітичного і 
капілярно-токсичного ефекту. Свинець та його сполуки є протоплазматичними 
отрутами, які діють на всі органи і системи організму і зумовлюють особливо 
важкі зміни в нервовій системі. Незначні концентрації кадмію призводять до 
серйозних захворювань нервової системи, кісткової тканини. Отруєння миш’яком 
призводить до розладів психіки, порушення чутливості, паралічу, розладів зору, 
атрофії м’язів. 

 
59. Миколайчук М. Школа виховання гармонійної особистості дитини. 
Системний підхід  / М.  Миколайчук  //  Практична  психологія та соц. робота. – 
2009. – № 3. – С. 67–72.  

Анотація. У статті з позиції системного підходу в психології розглядається 
проблема виховання гармонійної особистості дитини. Аналізується роль сім’ї, 
соціальних інституцій і власної активності дитини у цьому процесі.  
 

60. Миколайчук М. І. Духовне становлення особистості у контексті сімейного 
виховання / М. І. Миколайчук // Педагогічна освіта : теорія і практика.  
Педагогіка.  Психологія : зб. наук. пр. / КМПУ  ім. Б.  Д. Грінченка, Ін-т проблем 
виховання АПН України. – К., 2007. – № 8. – С. 136 –142.  

Анотація. Стаття присвячена проблемі духовного становлення особистості 
дитини. Провідна роль відводиться сімейному вихованню, зокрема стосункам 
батьків і дітей, стилю батьківського ставлення, морально-духовній атмосфері в 
родині. 
 



61. Миколайчук  М. І.  Культурно- ціннісна та релігійна детермінація становлення  
ідентичності  особистості /  М. І. Миколайчук  //  Практична психологія та соц. 
робота. – 2008. – № 12. – С. 68–70.   
Анотація. У статті досліджується проблема становлення ідентичності 
особистості. Аналізуються психологічні особливості культурно-ціннісної та 
релігійної детермінації, провідна роль при цьому відводиться родині, морально-
духовним цінностям батьків. 
 
62. Миколайчук  М.  І. Основи психокорекційної допомоги братам та сестрам 
дітей з психофізичними вадами / М. І. Миколайчук // Практична  психологія та 
соц. робота. – 2007. – № 9. – С. 18–23;  № 10. – С. 37–41.   

Анотація. Стаття присвячена проблемі психокорекційної допомоги братам та 
сестрам дітей із психофізичними вадами. Розроблено та апробовано теоретико-
методологічні засади профілактичної та корекційної роботи з сиблінгами 
молодшого шкільного віку, що містить програму групових занять з батьками та 
групову психокорекційну роботу. Психокорекцію спрямовано на гармонізацію сфери 
самосприйняття сиблінгів неповносправних дітей, збільшення їхніх адаптаційних 
ресурсів, налагодження стосунків з братом чи сестрою, які мають вади розвитку. 
 

63. Неведомська Є. О. На допомогу формування екологічних понять / Є. О. 
Неведомська // Теорія і практика сучасного природознавства : зб. наук. пр.  / Ін-т 
природознавства, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – С. 171–172. – Бібліогр.: с. 
172.  
Анотація. У статті розкрито методичне призначення системи навчальних завдань 
для формування екологічних понять. До теми «Надорганізмові системи» розроблено 
п’ять рубрик: «Робота з підручником», «Робота з термінами», «Лабораторний 
практикум», «Перевір себе», «У вільну хвилинку» Опрацювання учнями кожного 
екологічного поняття в усіх рубриках забезпечить свідоме їхнє формування і 
засвоєння відповідних термінів. 
 

64. Неведомська Є. О. Зміст і структура сучасної екологічної освіти / Є. О. 
Неведомська  //  Стратегія забезпечення сталого розвитку України : зб. наук.  ст.  / 
РВПС України НАН України. – К., 2008. – Ч.1. – С. 131–137. – Бібліогр. : с. 137  

Анотація.  У статті зроблено аналіз сучасного стану екологічної освіти у школі. 
Зростання ролі екологічної освіти на сучасному етапі вимагає її неперервності, а 
також  уточнення і конкретизації загальної її мети залежно від основних етапів 
навчання: на початковому етапі, в основній та старшій школі. Визначено підходи 
та умови для отримання навчально-виховного ефекту екологічної освіти. 
 

65. Неведомська  Є. О.  ІНДЗ  з курсу «Основи природознавства» в контексті 
вимог  Болонської угоди  / Є. О. Неведомська  // Проектування освітніх середовищ 
як методична проблема : зб. наук. ст.  / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2008. – С. 
54–56. – Бібліогр.: с. 56.   



Анотація.  Індивідуальна робота студента є формою організації навчального 
процесу, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих 
можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їхніх 
здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність. Відповідно інноваційним 
технологіям навчання різновидом індивідуальних занять є індивідуальні навчально-
дослідні завдання (ІНДЗ). У статті розкрито мету, зміст та види індивідуального 
навчально-дослідного завдання (ІНДЗ) з курсу «Основи природознавства» в контексті 
вимог Болонської угоди..  
 

66. Неведомська  Є. О.  Методичне забезпечення самостійної діяльності студентів 
в умовах упровадження кредитно-модульного навчання / Є. О. Неведомська  // 
Професійна підготовка вчителів в умовах упровадження кредитно-модульної 
системи : матер. Всеукр. наук.–метод. конф.  / М-во освіти і науки України, 
КМПУ  ім. Б. Д. Грінченка. – К., 2007. – С. 170–173. – Бібліогр.: с. 173.   

Анотація.  В умовах переходу людства до інформаційно-технологічного 
суспільства за роки навчання у вищому навчальному закладі не можна запастися 
необхідними знаннями на все життя. Тому нинішній етап розвитку національної 
вищої освіти характеризується модернізацією навчального процесу в руслі вимог 
Болонської декларації, яка передбачає значне збільшення обсягів самостійної 
роботи студента (до 50-60%). Отже, головним завданням вищої школи поряд із 
задоволенням потреб особи в інтелектуальному, культурному й моральному 
розвиткові є оволодіння майбутнім фахівцем ефективними і раціональними 
методами самостійної навчальної роботи відповідно до особливостей конкретного 
фаху, підготовка його до участі у процесі неперервної освіти. У статті 
теоретично обґрунтовано зміст та структура навчально-методичних посібників 
для самостійної роботи студентів КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, впроваджених в 
умовах кредитно-модульного навчання. 
 

67. Неведомська  Є. О. Навчальні експерименти під час вивчення будови і 
функцій клітини / Є. О. Неведомська  // Наук. зап. Кіровоград. держ. пед ун-ту ім. 
В. Винниченка. Сер. Пед.  науки. – Кіровоград, 2008. – Вип. 77, ч. 2. – С. 301–  
306. – Бібліогр.: с. 306. 

Анотація.   Стаття присвячена проблемі використання навчальних експериментів 
у природничій освіті. Надається методика експериментів під час вивчення будови і 
функцій клітини. 
 

68.  Неведомська  Є.  О. Організація самостійної діяльності майбутніх учителів в 
умовах упровадження кредитно-модульного навчання / Є. О. Неведомська // 
Уніфікація природничо-математичної освіти в контексті європейського виміру : 
зб. наук. ст. / Південноукр. регіональний ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів. – 
Херсон, 2007. – Вип. 10. – С. 199–201. – Бібліогр.: с. 201.   

Анотація. В умовах переходу людства до інформаційно-технологічного суспільства 
за роки навчання у вищому навчальному закладі не можна запастися необхідними 
знаннями на все життя. Тому нинішній етап розвитку національної вищої освіти 
характеризується модернізацією навчального процесу в руслі вимог Болонської 



декларації, яка передбачає значне збільшення обсягів самостійної роботи студента 
(до 50-60%). Отже, головним завданням вищої школи поряд із задоволенням потреб 
особи в інтелектуальному, культурному й моральному розвиткові є оволодіння 
майбутнім фахівцем ефективними і раціональними методами самостійної 
навчальної роботи відповідно до особливостей конкретного фаху, підготовка його 
до участі у процесі неперервної освіти. У статті теоретично обґрунтовано зміст 
та структура навчально-методичних посібників для самостійної роботи 
студентів. Наведено результати експериментальної перевірки впровадження їх в 
умовах кредитно-модульного навчання. 
 

69. Першко  Г. О. Змістові  компоненти підготовки соціальних педагогів до 
роботи в загальноосвітніх закладах  /  Г. О.  Першко  //  Наук. вісн. Чернівец. ун- 
ту : зб. наук.  пр. – Чернівці, 2008. – Вип. 363. Пед. та психологія. – С.162–168.  

Анотація.  Стаття присвячена особливостям розвитку професійної підготовки 
соціальних педагогів до роботи в загальноосвітніх закладах, розкриті змістові 
аспекти цієї роботи. 
 

70. Першко  Г. О. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до професійної 
діяльності як  педагогічна проблема  /  Г. О. Першко  //  Педагогічна освіта : теорія 
і практика.  Педагогіка.  Психологія : зб. наук. пр.  / КМПУ  ім. Б. Д. Грінченка, 
Ін-т проблем виховання  АПН  України. – К., 2009. – № 11, ч.1: Спецвип. – С. 203 
–207.   

Анотація. Стаття присвячена загальнонауковому аналізу досліджень, у яких 
розглянуто різноманітні аспекти підготовки майбутнього соціального педагога до 
професійної діяльності.  
 

71. Першко  Г. О. Практична діяльність соціальних педагогів / Г. О. Першко // 
Педагогічна освіта : теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. / 
КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, Ін-т проблем виховання АПН України.  – К., 2007. – № 
7. – С. 148–151.  

Анотація. В статті розкрито значення соціально-педагогічної практики, в процесі 
якої відбувається формування професійних умінь та особистісних якостей 
соціальних педагогів. 
 

72. Першко  Г. О. Професійні особистісні якості соціального педагога як базова 
умова соціально- педагогічної діяльності  / Г. О. Першко  //  Вісн. Черкас. ун-ту. 
Сер. Пед. науки. – Черкаси,  2008. – Вип. 122. – С. 102–105.  

Анотація. У статті розглядаються особистісні якості соціальних педагогів, які 
необхідні для професійної діяльності. Обгрунтовано, що соціально-педагогічна 
робота в більшості випадків належить до таких видів професійної діяльності, у 
яких не тільки знання та уміння, але й особистісні якості фахівця впливають на її 
результативність. 
 

73. Першко Г. О. Сутність реабілітаційної роботи соціального педагога / Г.  О. 
Першко // Педагогічна освіта : теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб.  



наук. пр. / КМПУ ім. Б. Д. Грінченка,  Ін-т проблем виховання АПН  України. – 
К., 2006. – № 6. – С. 165–169.   

Анотація. У статті розглянуті особливості соціально-педагогічної роботи з 
людьми з особливими потребами. Особливу увагу приділено реабілітаційній функції, 
яка є домінуючої в діяльності соціального педагога стосовно даної категорії 
клієнтів. 
 

74. Першко Г. О. Сучасна професійна підготовка соціальних педагогів / Г. О. 
Першко  //  Наук.  часоп.  НПУ  ім. М. П. Драгоманова : зб.наук. пр.  – К., 2007. – 
Вип. 5, ч. 2. – С. 140 –143. – (Сер. № 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна 
педагогіка. Управління). 

Анотація.  У статті розкриті актуальні проблеми професійної підготовки 
соціальних педагогів, а також пошук практичних шляхів її удосконалення. Особливу 
увагу приділено умовам, за яких відбувається успішна самореалізація студентів в 
професійній діяльності. 
 

75. Подоляк  Л. Г. Психологічна підготовка майбутнього викладача як передумова 
гуманізації і демократизації вищої освіти / Л. Г. Подоляк,  В. Юрченко // Освіта і 
управління. – 2006. –  Т. 9. – № 3–4. – С. 99 –107.  

Анотація.  У статті аналізуються шляхи підвищення рівня наукової 
компетентності в поєднанні з педагогічною майстерністю і психологічною 
культурою викладачів, впровадження здобутків психологічної науки в педагогічну 
практику – реальної передумова підвищення ефективності навчального процесу у 
вищій школі, впровадження принципів демократизації і гуманізації вищої освіти. 
Обґрунтовується необхідність покращення психолого-педагогічної підготовки 
майбутніх викладачів вищої школи, зокрема шляхом вивчення магістрантами і 
аспірантами курсу «Психологія вищої школи». 
 

76. Покладова В. В. Практично зорієнтований підхід у підготовці практичних 
психологів  / В. В. Покладова //  Наук. студії із соціальної та політичної психології 
: зб. ст. / АПН  України,  Ін-т соц. та політичної психології. – К., 2008. – Вип. 20 
(23). – С. 151–159.  

Анотація.  Аналізується досвід реалізації практично зорієнтованого підходу до 
підготовки практичних психологів, показано розвивальний вплив низки тренінгів, які 
запроваджені в навчальний процес: „Тренінг професійного самовизначення”, 
„Тренінг комунікативних умінь”, „Тренінг креативності” та ін.    
 

77. Семенова  Ю. С. Дискусійні проблеми психодіагностики та психокорекції 
внутрішнього діалогу психотравмованого підлітка / Ю. С. Семенова // Наук. 
часоп.  НПУ  ім.  М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. – К., 2006. – № 15 (39). – С. 124 
–128. –  (Сер. № 12. Психологічні науки). 

Анотація.  Стаття вміщає аналіз і систематизацію теоретичних і практичних 
матеріалів за напрямком внутрішній діалог психотравмованого підлітка. 
 



78. Семенова Ю. С. Психологічні особливості психотравм для особистості 
підлітка / Ю.  С. Семенова  //  Вища освіта України. – 2007. – № 3(дод.). –  
Тематич. вип. : Вища освіта України у констекті інтеграції до європейського 
освітнього простору : Моніторінг якості освіти. – С. 414–420.   

Анотація. Стаття відображає функціональні особливості і зміст від реагування 
деструктивної дії психотравм на емоційну, когнітивну сфери підлітка. 
 

79. Семенова Ю. С. Роль самооцінки та рефлексії як базової основи в процесі 
саморегуляції підлітка / Ю. С. Семенова // Наук. зап. Ін-ту психології ім. Г. С. 
Костюка АПН  України. – К., 2007. – С. 409–416.  

Анотація. Стаття висвітлює значення самооцінки та рефлексії в процесі розвитку 
і формування особистості підлітка; і в процесі розвитку і закріплення 
саморегуляції. 
 

80. Сергєєнкова  О. П. Гуманістична парадигма професійної підготовки 
соціальних педагогів  / О. П. Сергєєнкова  //  Педагогічна освіта : теорія і 
практика.  Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. / КМПУ  ім. Б. Д. Грінченка, Ін-т 
проблем виховання АПН України. – К., 2009. –  № 11, ч.2 : Спецвип. – С. 163– 
166.  

Анотація.  У статті подано напрями та зміст саме гуманістичної парадигми 
професійної підготовки сучасних фахівців, та соціальних педагогів, зокрема. 
 

81. Сергєєнкова О. П. Психологічні основи формування професійної моделі 
педагога  /  О. П. Сергєєнкова  //  Педагогічна освіта : теорія і практика. Педагогіка. 
Психологія : зб. наук. пр. / КМПУ ім. Б. Д. Грінченка,  Ін-т проблем  виховання  
АПН України. – К., 2009. – № 12 (2). – С. 69–74.  
Анотація. У статті подано провідні психологічні основи формування 
професіоналізму сучасного вчителя.    Розкрито роль провідної діяльності 
студентів у становленні педагога високого професійного рівня. 
 

82. Сергєєнкова  О. П. Психологічний аналіз соціальної ситуації формування 
професійної індивідуальності у студентів університету / О. П. Сергєєнкова // 
Наук.  зап.  Ін-ту психології  ім.  Г.  С.  Костюка АПН  України. – К., 2006. – Вип. 
27. – С. 466–476.  

Анотація.  У статті розкрито проблему професійної індивідуальності в контексті 
її розвитку у майбутніх учителів на етапі їх професійного навчання у вузі. 
 

83. Сергєєнкова О. П. Психологія розвитку соціальної зрілості студентів в 
педагогічному вузі / О. П. Сергєєнкова // Проблеми загальної та педагогічної 
психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології  ім. Г. С.Костюка  АПН  України. – К., 
2008. – Т. X, ч. 5. – С. 536–550.   

Анотація.  У статті розкрито проблему соціальної зрілості студентів , 
особливості її дослідження та значимості для професійного майбутнього фахівця. 
 



84. Сергєєнкова О. П. Психолого-педагогічні орієнтири професійного 
становлення майбутнього вчителя / О. П. Сергєєнкова // Актуальні проблеми 
психології : зб. наук. пр. Ін–ту психології ім. Г. С. Костюка  АПН  України. – К., 
2008. –  Т. Х, ч. 8. – С. 541–547.  

Анотація.  У статті актуалізуються проблеми професійного становлення 
вчителів. Визначено провідні психологічні та педагогічні орієнтири у їх підготовці 
та адаптації до нових умов праці та соціального статусу. 
 

85. Сергєєнкова  О.  П.  Психолого - професійні орієнтації провідної діяльності та 
соціальної ситуації розвитку майбутніх учителів / О. П. Сергєєнкова // Наук. 
часоп.  НПУ  ім. М. П.  Драгоманова : зб. наук. пр. – К., 2006. –  № 11 (35). – С. 
234–240. – (Серія № 12. Психологічні науки). 

Анотація.   У статті розкрито проблему соціальної ситуації розвитку майбутніх 
учителів. Визначено провідні впливові фактори на такий розвиток та шляхи 
коригування певних деформацій. 
 

86. Сергєєнкова О. П. Соціально-економічні детермінанти інноваціювання 
професійної підготовки майбутніх учителів / О. П. Сергєєнкова  // Зб. наук. пр. Ін- 
ту психології  ім.  Г.  С. Костюка  АПН  України. – К.,  2006. – Т. VІІ, ч. 9. –  С. 
350–358.  

Анотація. У статті розкривається проблема інноваційного оновлення змісту 
професійної підготовки майбутніх освітян.. 
 

87. Слободянюк  І. А. Сучасні підходи до формування професійних навичок 
практичних психологів та соціальних педагогів у системі вищої освіти / І. А. 
Слободянюк, В. В. Покладова,  В. М. Прийменко  //  Вища освіта України. – 2007 
– №5(дод). –Тематич. вип. : Вища освіта України у контексті інтеграції до 
європейського освітнього простору : Моніторинг якості освіти. – С. 394–400.  

Анотація.  У статті аналізуються сучасні підходи до формування професійних 
навичок практичних психологів та соціальних педагогів в умовах входження України 
до європейського освітнього простору. У центрі уваги також питання 
запровадження механізмів сучасного освітнього менеджменту, психологічного 
супроводу підготовки фахівців з вищою освітою. 
  

88. Сорокіна О. Організація самостійної роботи майбутніми соціальними 
педагогами при вивченні психології  / О. Сорокіна // Педагогічна освіта : теорія і 
практика.  Педагогіка.  Психологія : зб. наук. пр. / КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, Ін-т 
проблем виховання АПН України. – К., 2009. –  № 11, ч.2 : Спецвип. – С. 170–  
173.  

Анотація.   В статті розглянуто питання, які стосуються особливостей 
організації самостійної роботи студентів при вивченні психологічних дисциплін. 
 

89. Сорокіна  О. Психологічна підготовка соціальних працівників як складова 
професійної компетентності  / О. Сорокіна  // Актуальні проблеми психології. – 



К., 2007. – Т.V, вип. 6 : Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна  
психологія. – С. 296–301.  

Анотація.  Розглянуто психологічний зміст підготовки соціальних працівників у 
вищих навчальних закладах. Проаналізовано складності впровадження настанов 
Болонської конвенції в гуманітарних закладах освіти. 
 

90. Сорокіна О. Роль батьків у статевому вихованні старшокласників / О. 
Сорокіна  // Актуальні проблеми психології. – К., 2007. – Т. ІІІ, вип. 3 : Психологія 
особистості. –  С. 214–219.  

Анотація.  Розкрито особливості статевого виховання підлітків у сім'ї. 
Проаналізовано основні перешкоди, що виникають на шляху ефективного 
спілкування між батьками та підлітками щодо статевої просвіти. Запропоновано 
шляхи подолання зазначених проблем  
 

91. Спіріна Т. П. До питання формування професійної культури майбутніх 
фахівців- соціальних педагогів  / Т. П. Спіріна  // Гуманіт. вісн. ДВНЗ "Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : наук.-  
теорет. зб. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – С. 469–474.  

Анотація.  У статті проаналізовано питання щодо формування професійної 
культури майбутніх соціальних педагогів. 
 

92. Спіріна  Т.  П. Нові підходи до підготовки майбутніх соціальних педагогів (на 
прикладі спецкурсу «Професійна культура соціальних педагогів») / Т. П. Спіріна 
//  Зб. наук.  пр. Військового ін -ту КНУ  ім. Т. Шевченка. – К., 2009. – Вип. 17. –  
С. 253–257.  

Анотація.  У статті розглядається проблема підвищення рівня професійної 
культури майбутніх соціальних педагогів, обґрунтовано значення культурологічних 
аспектів фахової підготовки. Автор наголошує на важливості впровадження при 
підготовці соціальних педагогів у вищих навчальних закладах спецкурсу «Професійна 
культура соціальних педагогів», аналізуючи його компоненти та пропонуючи 
тематику творчих і самостійних завдань.  
 

93. Спіріна Т. П. Теоретико-методологічні засади проблеми професійно-
педагогічної культури майбутніх фахівців – соціальних педагогів  / Т. П. Спіріна  
//  Актуальні проблеми соціології,  психології,  педагогіки : зб. наук. пр. – К., 2006. 
– Вип. 6. – С. 136–146.   

Анотація. У своїй статті автор наголошує на важливості впровадження при 
підготовці соціальних педагогів у вищих навчальних закладах  курсу «Історія 
соціальної роботи», аналізуючи його компоненти та пропонуючи тематику 
творчих і самостійних завдань.  
 

94. Спіріна Т. П. Теоретико-методологічні засади проблеми професійно-
педагогічної культури майбутніх фахівців – соціальних педагогів  / Т. П. Спіріна  
// Актуальні проблеми соціології,  психології,  педагогіки : зб. наук. пр. – К., 2006. 
– Вип. 6. – С. 136–146.  



Анотація. У своїй статті автор наголошує на важливості впровадження при 
підготовці соціальних педагогів у вищих навчальних закладах  курсу «Історія 
соціальної роботи», аналізуючи його компоненти та пропонуючи тематику 
творчих і самостійних завдань.  
 

95. Спіріна  Т.  П. "Історія соціальної роботи" як складова професійної підготовки 
майбутніх соціальних педагогів  / Т.  П. Спіріна  //  Наук. зап. Ніжин. держ. ун-ту 
ім. М. Гоголя : зб. наук. пр. – Ніжин, 2007. – Вип. 4. – С. 50–52.   

Анотація. У своїй статті автор наголошує на важливості впровадження при 
підготовці соціальних педагогів у вищих навчальних закладах  курсу «Історія 
соціальної роботи», аналізуючи його компоненти та пропонуючи тематику 
творчих і самостійних завдань.   
 

96. Спіріна Т. П. До проблеми формування соціокультурних цінностей 
особистості / Спіріна Т. П., Безносюк  О. О.,  Дубич К. В. // Психолого-педагогічні 
проблеми сільської школи : наук. зб. / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – 
Умань, 2007. – Вип. 21. – С. 161–167.  

Анотація.  У статті йдеться про поняття цінності, яке  є одним із 
найважливіших понять, що дозволяє не лише пояснити дії людини, але й зрозуміти 
її внутрішній світ, наблизитися до розгадки індивідуального та колективного 
цілепокладання. Духовні цінності являють собою багаторівневу систему, що 
забезпечує фундамент соціальних відносин, а також дій та поступків людей.  
 

97. Спіріна  Т. П. Культура спілкування як складова професійної культури 
соціального педагога  /  Т.  П. Спіріна  //  Вища освіта України. – 2007. – № 
3(дод.). – Темат. вип. : Вища освіта України у контексті інтеграції до 
європейського освітнього простору : моніторинг якості освіти. – С. 269–273.  
Анотація. У статті автор розглядає складові професійної культури та 
наголошує на ва жливості розвитку культури спілкування у майбутніх соціальних 
педагогів. 

  
98. Спіріна Т. П. Модель формування професійної культури майбутніх соціальних 
педагогів  /  Т.  П. Спіріна  //  Вісн. Прикарпат.  ун – ту. Сер. Педагогіка : зб. наук. 
пр. – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. ХХІ. – С. 278–291.  

Анотація. У зв'язку з об'єктивною потребою реалізації державної політики в галузі 
освіти, в статті розглядається модель формування професійної культури 
майбутніх соціальних педагогів.   
 

99. Спіріна  Т. П.  
Нові технології навчання як засіб інтеграції вищої освіти у Болонський процес  / 
Т. П. Спіріна,  К. В. Дубич,  Н. Б. Дубова [та ін.] // Наук.  зап.  Ніжин. держ.  ун- 
ту  ім. М. Гоголя : зб. наук. пр. – Ніжин, 2007. – Вип. 3. – С. 125–128.  

Анотація.  У статті йдеться про сучасні особистісно орієнтовані педагогічні 
технології та місце мультимедіа як потужного дидактичного засобу в навчанні 
військових фахівців.   



 
100. Спіріна Т. П. Проблеми професійної підготовки соціальних працівників / 
Т. П. Спіріна, О. В. Плахотнік  //  Вісн. Кременец. обл. гуманіт. пед. ін-ту ім. Т. 
Шевченка : зб. наук. пр. – Кременець,  2007. – Вип. 1. – С. 27–33.  

Анотація. У статті розглядаються найбільш значущі напрями соціальної робти в 
сучасному українському суспільстві: класична допомога, соціально-психологічна 
підтримка, соціальне виховання, які утворюють рівень державного засовлення на 
підготовку та напрями роботи соціальних працівників.   
 

101. Спіріна Т. П. Роль андрагогіки у формуванні професійної культури 
соціальних педагогів / Т. П. Спіріна // Актуальні проблеми педагогіки : 
методологія,  теорія  і  практика : зб. наук. пр. – Горлівка,  2006. – Вип. 3. – С. 250 
–259.  

Анотація.  В сучасній практиці вищих навчальних закладів ще не склалася 
тенденція, погляд на реформування змісту і процесу професійної підготовки з 
погляду формування професійної культури майбутнього фахівця. Тому, у зв'язку з 
об'єктивною потребою реалізації державної політики в галузі освіти, в статті 
розглядається проблема формування професійної культури майбутніх фахівців - 
соціальних педагогів.  
 

102. Спіріна  Т.  П. Роль культурознавства у формуванні професійної культури 
соціальних педагогів / Т. П. Спіріна // Гуманіт. вісн. ДВНЗ "Переяслав-
Хмельницький державний  педагогічний  університет ім. Г. Сковороди" : наук.-
теорет. зб. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – С. 367–368.   

Анотація. У статті розглядаються проблема формування цілісної, творчої 
особистості, обґрунтовано значення гуманітарної складової вищої освіти.   
  

103. Столярчук О.  Психологічні аспекти здійснення самоосвіти студентами 
педагогічного університету / О. Столярчук // Педагогічна освіта : теорія і 
практика.  Педагогіка.  Психологія : зб. наук. пр. / КМПУ  ім. Б. Д. Грінченка, Ін- т 
проблем виховання АПН  України. –  К., 2008. – №  9. – С. 138–141. 

Анотація.  Розкрито роль самоосвіти в системі професійної підготовки майбутніх 
вчителів, визначено функції самоосвіти для сучасної педагогічної діяльності. 
Викладено аналіз результатів практичного дослідження актуальної мотивації 
самоосвітньої діяльності студентів педагогічного університету, її змісту, засобів 
та типових труднощів.  
 

104. Столярчук  О.  Самооцінка як психологічний феномен / О. Столярчук  //  
Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. / Ін-т психології  ім.  
Г. Костюка  АПН  України. – К., 2008. – Т. Х, ч. 5. – С. 559–567.  

Анотація.   В статті здійснено аналіз проблеми змісту самооцінки, її структурних 
та процесуальних аспектів, розкрито динаміку самооцінювання в ході формування 
особистості.  
 



105. Столярчук О. Змістові та функціональні риси професійної самооцінки 
вчителя  / О. Столярчук  //  Наук.  часоп. НПУ  ім.  М.  П. Драгоманова : зб. наук. 
пр.  К.,  2009.  – № 26 (50), ч. 1. – С. 374–379.  – (Серія № 12. Психологічні науки). 

Анотація.   В статті проаналізовано місце професійної самооцінки в структурі 
професійних якостей вчителя, її види та структуру, з’ясовано зв’язки  професійної 
самооцінки з іншими компонентами особистості педагога. Через аналіз функцій 
професійної самооцінки показано її вплив на педагогічну діяльність.  
 

106. Столярчук О. Методологічні аспекти професіоналізації вчителя / О. 
Столярчук // Актуальні проблеми психології. Етнічна психологія. Історична 
психологія. Психолінгвістика : зб. наук. пр. / Ін-т  психології  ім. Г. Костюка АПН  
України. – К., 2008. – Т. ІХ, ч. 3. – С. 432–441.   

Анотація.  В статті здійснено аналіз проблеми особистісної професіоналізації, її 
змістових та процесуальних аспектів в психологічних концепціях Е.Ф. Зеєра, Л.М. 
Мітіної та Ю.П. Поваренкова, розкрито динаміку професійного розвитку 
майбутнього вчителя на етапі фахового навчання. 
 

107. Столярчук О. Професійна самооцінка як фактор формування 
професіоналізму майбутніх фахівців / О. Столярчук // Актуальні проблеми 
психології  : психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія : зб. 
наук. пр. /  Ін-т психології  ім.  Г.  Костюка  АПН  України. – К., 2008. – Т. Х, ч. 8. 
– С. 570–575.  

Анотація.   В статті розкрито сутність поняття «професійна самооцінка», 
проаналізовано  співвідношення професійної самооцінки з загальною самооцінкою 
особистості, з’ясовано роль самооцінювання та самооцінки  у професійному 
становленні особистості. 
 

108. Столярчук  О. Психологічні аспекти взаємин сучасних юнаків з батьками  /  
О. Столярчук  // Актуальні проблеми психології :  зб. наук. пр. /  Ін-т психології  
ім. Г.  Костюка  АПН  України. – К., 2008. – Т. VII, вип. 15. – С. 280–283.  

Анотація. Викладено зміст типових проблем реалізації виховної функції батьків 
стосовно дітей юнацького віку  в сучасних умовах розвитку українського 
суспільства, проаналізовано специфіку взаємин  юнаків-студентів з батьками. 
Визначено в ході практичного дослідження рівень обізнаності юнаків в базових 
психологічних особливостях їх батьків. 
 

109. Столярчук О. Психологічні проблеми самооцінки в юнацькому віці / О. 
Столярчук  //  Педагогічна освіта : теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. 
наук. пр. /  КМПУ  ім. Б. Д. Грінченка,  Ін-т  проблем виховання  АПН  України.– 
К., 2009. –  № 11, ч.2 : Спецвип. – С. 173–176.  

Анотація.   В роботі здійснено аналіз проблеми формування самооцінки в 
юнацькому віці, проілюстровано специфіку дії зовнішніх та внутрішніх чинників 
самооцінки юнаків, з’ясовано зміст особистісних якостей, які підлягають 
самооцінюванню. Визначено провідні види та функції самооцінки, характерні для 
даного віку. 



 
110. Столярчук  О.  Самооцінка як складова професійної самосвідомості фахівця : 
теоретичний аналіз  / О. Столярчук  //  Вісн. післядиплом. освіти : зб. наук. пр. / 
Ун-т менедж. освіти  АПН  України,  Асоц. безперерв. освіти дорослих.  – К., 
2009. –– Вип. 11, ч. 2. – С. 281–287.  

Анотація.   В статті здійснено аналіз проблеми змісту професійної 
самооцінки, її місця в професійній самосвідомості фахівця, охарактеризовано 
структурні та часові  аспекти професійного самооцінювання,  розкрито 
детермінацію професійної самооцінки в ході професіоналізації особистості. 

 
111. Столярчук О. А. Динаміка професійної самооцінки студентів 

педагогічного універсітету / О. А. Столярчук  // Педагогічна освіта : теорія і 
практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. / КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, Ін-т 
проблем виховання АПН України . – К., 2009. – № 12 (2). – С. 75–80. 
Анотація. У роботі здійснено аналіз проблеми формування професійної самооцінки 
майбутніх вчителів, розкриті чинники і динаміка самооцінки фахової готовності 
студентами педагогічного університету. 
 

112. Столярчук О. Специфіка формування ціннісних орієнтацій майбутніх 
педагогів  / О. Столярчук  // Актуальні проблеми психології : психологія 
навчання. Генетична психологія. Медична психологія : зб. наук. пр. / Ін-т 
психології  ім. Г. Костюка  АПН України. – К., 2008. – Т. Х, вип. 7. – С. 473–482.  

Анотація. Розкрито місце ціннісних орієнтацій в загальній структурі 
особистості, динаміку їх формування впродовж онтогенезу людини. Дано 
характеристику специфіки становлення ціннісних орієнтацій в юнацькому віці. 
Проаналізовано результати практичного дослідження змісту та провідних 
факторів формування ціннісних орієнтацій студентів педагогічного університету. 
 

113. Таран  О. П. Критерії психологічної готовності слабозорих до шкільного 
навчання / О. П. Таран // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти 
корекційної  роботи у спеціальній школі : наук.- метод. зб. – К., 2008. – Вип. № 
10. –  С. 343–355. 

Анотація.   У статті розглядається проблема готовності слабозорих дошкільників 
до шкільного навчання. Виділено та узагальнено нормативні критерії готовності 
дітей до шкільного навчання, які є загальними. Нормативні критерії 
систематизовано за параметрами інтелектуальна, особистісна та соціальна 
готовність. Підкреслено важливу роль особистісної готовності, а саме 
сформованості компонентів Я-концепції старшого дошкільника. Стосовно 
психологічної готовності до школи слабозорих дошкільників виділено важливі 
критерії, які особливо актуальні для цієї категорії дітей та специфічні критерії 
шкільної готовності слабозорих дітей, які полягають в їх особливостях 
усвідомлення порушення зору і соціальної адаптації. 
 

114. Таран  О. П.  Особливості дослідження стану сформованості Я-концепції 
слабозорих дошкільників / О. П. Таран  // Дидактичні та соціально-психологічні 



аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : наук.- метод. зб. – К., 2006. – 
Вип. 7. – С. 197–201.  

Анотація.  У статті розглядається коло основних проблеми психодіагностики Я-
концепції слабозорих дошкільників. Виділено та охарактеризовано аспекти 
психодіагностики, які необхідно враховувати при розробці методик та організації 
процедури дослідження стану сформованості Я-концепції у слабозорих 
дошкільників, а саме: особливості психодіагностики дітей дошкільного віку; 
специфіка психодіагностики дітей з порушенням зору; необхідність врахування 
теоретико-методичні засад дослідження.  
 

115. Таран  О. П.  Причини труднощів формування Я-концепції у слабозорих 
дошкільників: теоретичні та експериментальні напрями дослідження  / О. П. 
Таран  //  Наук.  часоп. НПУ ім. М. П.Драгоманова  : зб. наук. пр. – К., 2008. – № 
10. – С. 285–292. – (Серія № 19. Корекційна педагогіка та психологія).  

Анотація. У статті розглядається проблема дослідження причин труднощів 
формування Я-концепції у слабозорих дошкільників. Розкривається зміст 
теоретичного, теоретико-експериментального та експериментального напряму 
дослідження внутрішніх (сформованість образних та понятійних уявлень про себе 
та сферу-Я) та зовнішніх (особливостей соціальної ситуації розвитку дитини) 
причин труднощів формування Я-концепції у слабозорих дошкільників. 
 

116. Таран  О. П. Системний підхід у розробці теоретичних засад дослідження Я-
концепції слабозорих дошкільників  /  О. П. Таран  //  Дефектологія. – 2006. – № 2. 
– С. 43–46.   

Анотація. У статті розглядаються особливості застосування системного підходу 
для дослідження Я-концепції слабозорих дошкільників. Автором запропоновано 
застосування етапів теоретичного аналізу проблеми Я-концепції для побудови 
моделі «Простору-Я», а саме: визначення базового поняття, виділення основних 
підструктур, аналіз та узагальнення суттєвих взаємозв’язків, побудова моделі та 
аналіз її доцільності. Також в статті розкритий зміст та взаємозв’язок 
процесуального (Я-усвідомлення), динамічного (Я-образ) та інтеграційного (Я-
концепція) аспектів самосвідомості. 
 

117. Таран  О. П. Теоретико-методологічні засади супроводу готовності дітей до 
шкільного навчання / О. П. Таран  //  Педагогічна освіта : теорія і практика. 
Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. / КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, Ін-т проблем 
виховання АПН України. – К., 2009. – № 11, ч.2 : Спецвип. – С. 177–184.  

Анотація.   Стаття присвячена актуальній проблемі готовності дітей до 
шкільного навчання. В статті розкрито зміст, структуру та критерії готовності 
дитини до школи, підкреслено важливість особистісної готовності, зокрема 
сформованості гармонійної Я-концепції старшого дошкільника, визначено напрями 
психологічного супроводу готовності дітей до шкільного навчання. 
 
 



118. Таран  О. П. Філософські та психолого - педагогічні аспекти дослідження Я-
концепції як інтегральної складової самосвідомості  / О. П. Таран  //  Дидактичні 
та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : наук. 
-метод. зб. – К., 2006. – Вип. 8. –  С. 177–182.   

Анотація.  У статті представлено ґрунтовний аналіз проблеми «Я» в філософії, 
психології та сучасній педагогіці. Проаналізовано думки, ідеї та філософські 
погляди від античності до Німецької класичної філософії, які заклали основу 
сучасної психології самосвідомості. Визначено та узагальнено місце проблеми «Я» у 
психологічних теоріях особистості. Окреслено актуальність проблеми формування 
гармонійної особистості дитини для сучасного суспільства та особливості його 
забезпечення у системі освіти України. 
 

119. Таран  О. П. Формування Я-концепції у дошкільників з типовим розвитком та 
з порушеннями зору як предмет теоретичного аналізу  / О. П. Таран  // Зб. наук. 
пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Сер. Соціально- психологічна. – Кам’янець- 
Подільський, 2007. – Вип. VІІ. – С. 319–323.  

Анотація.  У цій статі представлені загальні чотири стадії становлення «Я» 
особистості від народження до старшого дошкільного віку. Визначено та 
систематизовано нормативні показники сформованості Я-концепції у старших 
дошкільників. Охарактеризовано особливості особистості слабозорих дошкільників 
та їх чинники, що можуть зумовлювати труднощі становлення їх гармонійної 
особистості. 
 

120. Троценко  Н. Є. Методичний супровід профілактичної роботи соціальних 
педагогів загальноосвітніх закладів  /  Н. Є. Троценко // Педагогічна освіта : теорія 
і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. / КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, Ін-т 
проблем виховання АПН України. – К., 2009. – № 11, ч.2. – С. 75–79.  

Анотація. У статті автором розглядається методична допомога соціальним 
педагогам загальноосвітніх закладів ресурсними центрами соціальної сфери у 
напрямі соціальна профілактика. Описується досвід роботи Київського ресурсного 
центру імені Андрія Муравйова-Апостола. 
 

121. Троценко Н. Є. Методичний супровід спеціалістів соціальної сфери, які 
здійснюють соціальну допомогу сім’ям, що знаходяться в складних життєвих 
обставинах / Н. Є. Троценко // Наук. вісн. Чернівец. ун-ту : зб. наук. пр. – 
Чернівці, 2009. – Вип. 449 –450. Педагогіка та психологія. – С. 168–170.  

Анотація. У статті автором розглядається методичний супровід спеціалістів 
соціальної сфери, які здійснюють соціальну допомогу сім’ям, що знаходяться в 
складних життєвих обставинах. Описується досвід роботи Київського ресурсного 
центру імені Андрія Муравйова-Апостола. 
 
 
 
 



122. Троценко  Н. Є. Ресурсне забезпечення спеціалістів соціальної сфери  / Н.  Є. 
Троценко  //  Педагогічний альманах : зб. наук. ст. – Херсон , 2009. – С. 199–202.  

Анотація.  У статті автором розкриваються особливості ресурсного 
забезпечення для спеціалістів соціальної сфери, які здійснюють соціально-
педагогічну діяльність. 
 

123. Циганчук  Т.  В.  До проблеми дослідження психоемоційних стресових станів 
юнацтва в процесі навчання / Т. В. Циганчук // Проблеми загальної та 
педагогічної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН 
України . – К., 2007. – Т. ІХ, ч. 4. – С. 399–406.   

Анотація.  У статті аналізуються теоретико-методологічні засади дослідження 
психоемоційних стресових станів у процесі навчання. Розглядається категоріально-
понятійний апарат, основні підходи до вивчення стресових станів . 
 

124. Циганчук  Т. В. Особливості переживання студентами стресу за різних 
систем навчання  / Т. В. Циганчук  //  Наук. зап. Ін-ту психології  ім.  Г. С. 
Костюка  АПН  України. – К., 2007. – Вип. 33. – С. 451–458.  

Анотація.  У статті аналізуються результати дослідження переживання 
студентами стресу за традиційних і інноваційних систем навчання. Пропонуються 
психологічні рекомендації щодо зниження емоційного напруження, забезпечення 
сприятливого соціально-психологічного клімату в закладі освіти. 
 

125. Чала О. Специфіка внутрішньоособистісних конфліктів студентів 
педагогічного університету / О. Чала // Педагогічна освіта : теорія і практика. 
Педагогіка.  Психологія : зб. наук. пр. /  КМПУ ім. Б. Д. Грінченка,  Ін-т проблем  
виховання  АПН  України. – К., 2008. –  № 9. – С. 142–145. 

Анотація.   В роботі проаналізовано типологію, зміст та детермінацію 
внутрішньоособистісних конфліктів, що переживаються студентами 
педагогічного університету. Висвітлено питання конструктивної та 
деструктивної динаміки перебігу внутрішньоособистісних  конфліктів, впливу 
зовнішніх чинників та їх виникнення.  
 

126. Чала  О. Внутрішньоособистісний  конфлікт як психологічний феномен / О. 
Чала // Актуальні проблеми психології : психологія навчання. Генетична 
психологія. Медична психологія : зб. наук. пр. / Ін-т психології  ім. Г.  Костюка  
АПН  України. – К., 2008. – Т. Х, ч. 7. – С. 549–558.  

Анотація.   В статті узагальнені різні  підходи до розуміння 
внутрішньоособистісного конфлікту, розкриті  його причини та можливі способи 
подолання. Показано вплив внутрішньоособистісного конфлікту на особистість в 
цілому та на перебіг  її життєдіяльності.  
 

127. Чала О. Внутрішньоособистісний  конфлікт як чинник деструктивних форм 
поведінки юнаків / О. Чала // Актуальні проблеми психології : психологія 
навчання. Генетична психологія. Медична психологія : зб. наук. пр. / Ін-т 
психології  ім. Г.  Костюка  АПН  України. – К., 2008. – Т. Х, ч. 8. – С. 621–627.   



Анотація.   В роботі здійснено аналіз змісту внутрішньоособистісного конфлікту, 
диференційовано поняття конструктивного та деструктивного внутрішнього 
конфлікту, розглянуто наслідки  та негативні форми переживання деструктивних 
внутрішньоособистісних конфліктів у юнацькому віці. 
 

128. Чала О. Переживання внутрішньоособистісних конфліктів майбутніми 
педагогами в процесі їх фахової підготовки / О. Чала  //  Педагогічна освіта : 
теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. / КМПУ ім. Б. Д. 
Грінченка, Ін-т проблем виховання АПН України. – К., 2009. – № 11, ч.2 : 
Спецвип. – С. 200–202.   

Анотація.  В роботі здійснено аналіз феномену внутрішньоособистісного 
конфлікту студента, спричиненого становленням особистості як суб’єкта праці в 
процесі фахової підготовки. Диференційовано внутрішньо- особистісні конфлікти 
конструктивного та деструктивного характеру, визначено їх вплив на  професійне 
становлення майбутнього педагога, окреслено шляхи запобігання деструктивним 
конфліктам. 
 
 

129. Чала О. Специфіка мотивації майбутньої професійної  діяльності студентів 
педагогічного університету  / О. Чала  // Актуальні проблеми психології : зб. наук. 
пр. /  Ін-т психології  ім. Г.  Костюка  АПН  України. – К., 2008. – Вип. 15. – С. 304 
–309. 

Анотація.  У статті розглядаються актуальні проблеми формування 
мотиваційного компоненту професійної підготовки вчителя. Здійснено аналіз 
комплексного дослідження мотиваційної готовності студентів педагогічного 
університету до майбутньої професійної діяльності. 
 

130. Чала  О. Сутність та детермінанти деструктивної конфліктності особистості / 
О. Чала  //  Наук.  часоп.  НПУ  ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. – К., 2009. – 
№ 26 (50), ч.1 – С. 399–403. – (Серія № 12. Психологічні науки).  

Анотація. В роботі проаналізовано зміст поняття деструктивної конфліктності 
як негативної особистісної якості, викладено її ознаки. Розглянуто механізми 
виникнення та закріплення деструктивної конфліктності в контексті поєднання 
об’єктивних і суб’єктивних чинників. 
 

131. Чала  О.  А. Психологічні аспекти деструктивної конфліктності майбутніх 
педагогів  / О.Чала  //  Педагогічна освіта : теорія і практика. Педагогіка. Психологія 
: зб. наук. пр. / КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, Ін-т проблем виховання АПН України. –   
К.,  2009. – № 12 (2). – С. 81–85. 

Анотація. Розкрито поняття психологічних аспектів деструктивної 
конфліктності майбутніх педагогів. Охарактеризовано вплив деструктивної 
конфліктності на формування особистості майбутніх педагогів.  
 



132. Чернишенко  О. І. Гуртки  та клуби для старшокласників в системі соціально-
виховної роботи / О. І. Чернишенко // Соціалізація особистості : зб. наук. пр. / 
НПУ ім. М. П. Драгоманова. –  К., 2006. – Т. ХХІХ. – С. 118–125.  

Анотація. В статті розглядаються теоретичні підходи до визначення понять 
«гурток» і «клуб», пропонується характеристика дозвіллєвої діяльності 
старшокласників у позанавчаальний час, розглядаються особливості організації їх 
дозвілля. 
 

133. Чернишенко О. І. Деякі аспекти підготовки майбутніх соціальних педагогів 
до соціокультурної діяльності  / О. І. Чернишенко  //  Соціалізація особистості : зб. 
наук. пр. / НПУ ім. М. П. Драгоманова.  – К., 2008. – Т. ХХХ. – С. 133–139.  

Анотація. В статті розглядається роль соціально-культурної діяльності у 
підготовці мійбутніх соціальних педагогів. Розкриваються можливості  ширшої 
реалізації рекреаційної функції соціального педагога за умов використання 
міжнародного досвіду дозвіллєвої та анімаційної діяльності. 
 

134. Чернишенко  О. І. Концептуальний підхід до історико-культурних основ 
дозвілля в теорії соціокультурної діяльності / О. І. Чернишенко //  Педагогічна 
освіта : теорія і практика. Педагогіка. Писхологія : зб.  наук. пр. / КМПУ ім. Б. Д. 
Грінченка., Ін-т проблем виховання АПН України. – К., 2009. – № 11, ч.2 : 
Спецвип. – С. 90–95.  

Анотація. У статті розглідається сутнісь поняття «дозвілля», його значення в 
соціокультурній діяльності. Наводяться різні тлумачення і точки зору на значення 
дозвілля в житті людини. Пояснюються концепції дозвілля, їх властивості, 
значення і можливості зостосування у соціокультурній діяльності вцілому. 
 

135. Чернишенко  О. І. Соціокультурна анімація як засіб профілактики поширення 
негативних явищ серед дітей та молоді / О. І. Чернишенко //  Наук. зап. Ніжин. 
нац. держ. ун-ту ім. М. Гоголя. Сер. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 
2008. – С. 187–190.  

Анотація. В статті проведено анліз занічення соціокультурної діяльності у 
подоланні негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі засобами 
анімаційної діялності. Наводяться приклади практичного застосування  
анімаційних технологій під час роботи з дітьми групи ризику щодо негативних 
звичок. 
 

136. Чернишенко О. І. Соціокультурні анімація : міжнародний досвід, 
перспективи впровадження в Україні  / О. І. Чернишенко //  Вісн.  Черкас. ун-ту. 
Сер. Педагогічні науки. – Черкаси, 2008. – Вип. 123. – С. 136–142.  

Анотація. В статті розглядається міжнародний досвід появи і впровадження в 
соціально-педагогічну, педагогічну  та психологічну діяльність феномену 
соціокультурної анімації. Проводиться анліз міжнародних анімаційних проектіві 
програм. Детально описуються міжнародні організації що працються в соціально-
педагогічному напрямку і застосовують в саоїй роботі анімаційні технології. 



 
137. Чернишенко О. І. Теоретичні засади організації дозвіллєвої діяльності 
старшокласників /  О. І. Чернишенко  //  Наук. часоп. НПУ  ім. М. П. Драгоманова.  
: зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 5, ч.2. – С. 281–285. – (Серія № 11). 

Анотація.  В статті наводиться аналіз сучасних підходів до характеристики 
дозвіллєвої діяльності дітей та підлітків; розглядаються особливості впливу віку і 
соціального середовища на характеристика дозвілля. Подається характеристика 
функцій і принципів дозвіллєвої діяльності. 
 


