
Міністерство освіти і науки України 

Державний вищий навчальний заклад 

"Донбаський державний педагогічний університет" 

Бібліотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серія "Видатні професори університету" 

Вип. 9 

 

 

Ольга Георгіївна Солодухова 
(до 80-річчя від дня народження) 

 
Біобібліографічний покажчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слов'янськ 

2016 



 
УДК 016:929:37 

ББК 91.9:74 

          С604  

 

Ольга Георгіївна Солодухова : (до 80-річчя від дня народження) : 

біобібліографічний покажчик / ДВНЗ "Донбаський держ. пед. ун-т"; упоряд.: 

О. Г. Тищенко, О. К. Гайко ; наук. ред. Г. М. Куцак, ред.: Б. І. Маторін, 

Р. Г. Состін. – Слов'янськ : Вид-во Б. Маторіна, 2016. – 40 с. – (Сер. "Видатні 

професори університету"; вип. 9). 

 

 

 

 Біобібліографічний покажчик із серії "Видатні професори 

університету" відображає бібліографію праць (1974–2016 рр.) видатного 

педагога, доктора психологічних наук, професора Ольги Георгіївни 

Солодухової, наукову школу професора та літературу про її життя й 

діяльність. 

Покажчик адресовано науково-педагогічним працівникам, здобувачам 
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Від упорядників 
 

Дев'ятий випуск покажчика серії "Видатні професори університету" 
присвячено науково-педагогічній діяльності відомого науковця, доктора 
психологічних наук, професора, відмінника освіти України, талановитого 
психолога та педагога Солодухової Ольги Георгіївни. 

У біобліографічному покажчику представлена бібліографія праць 
ученого-педагога, яка розкриває внесок ювілярки в розвиток вітчизняної 
психолого-педагогічної науки, освіти, практики: монографії, навчально-
методичні посібники, статті з наукових збірників, матеріалів наукових 
конференцій, публікації в періодичних виданнях, які  були надруковані 
впродовж 42-ох років науково-педагогічної діяльності з 1974 до 2016 року. 

Структура покажчика: передмова, вступна стаття "Із нагоди ювілею 
Солодухової Ольги Георгіївни", основні дати життя й науково-педагогічної 
діяльності та три основні розділи.  

Розділ І. Праці О. Г. Солодухової. Містить бібліографічні описи праць 
ученого, розміщених за прямою хронологією з відокремленням років 
видання, а в межах року – за видами документів: книги та брошури; видання, 
у яких автор виступає як укладач; статті зі збірників наукових праць, із 
неперіодичних та періодичних видань; дисертації та автореферати 
дисертацій; видання, у підготовці яких дослідниця брала участь як редактор, 
голова або член редколегії. 

Розділ ІІ. Наукова школа професора О. Г. Солодухової. Містить 
бібліографічні описи дисертацій та авторефератів кандидатських дисертацій, 
науковим керівником яких була Ольга Георгіївна Солодухова. Матеріал 
згруповано за прямою хронологією. 

Розділ ІІІ. Література про життя й діяльність. Містить 
бібліографічні описи видань про життєвий і творчий шлях. Матеріал 
згруповано за алфавітом прізвищ авторів та назв праць. 

Бібліографічні описи в покажчику мають суцільну нумерацію, в усіх 
розділах бібліографічні описи документів певного виду згруповано за 
зведеним російсько-українським алфавітом, далі – латиницею. 

Допоміжний апарат біобібліографічного покажчика охоплює іменний 
покажчик прізвищ авторів, співавторів, упорядників, редакторів та інших 
осіб, відомості про яких є в бібліографічних описах; алфавітний покажчик 
праць. 

Бібліографічний опис і скорочення слів здійснено згідно з чинними 
державними стандартами України. Під час підготовки покажчика були 
використані фонди бібліотеки і кафедри психології Донбаського державного 
педагогічного університету, електронні каталоги провідних бібліотек, 
державні бібліографічні покажчики, особисті архіви тощо. Більшість 
публікацій, що увійшли до покажчика, було переглянуто de visu, інші – 
відмічено позначкою (*). 

Покажчик адресовано науково-педагогічним фахівцям учителям-
практикам, здобувачам вищої освіти, бібліотечним працівникам та всім, хто 
цікавиться питаннями педагогічною психології. 



Із нагоди ювілею  

Солодухової Ольги Георгіївни 
 

Солодухова Ольга Георгіївна – завідувач кафедри психології 

Донбаського державного педагогічного університету, доктор психологічних 

наук, професор, успішна жінка та науковий діяч. 

Народилася 11 березня 1937 року в м. Костянтинівка на Донечинні в 

багатодітній родині. 

Життєва позиція Ольги Георгіївни – просвіщати й освітлювати шлях у 

життя іншим людям. Доброзичлива, не байдужа до проблем людей, завжди 

надасть підтримку та мудрі поради, уміє дарувати надію. А це дуже не 

просто і відповідально: не розплескати свої сили, учити інших і постійно 

вчитися самій. Шлях до професійного зростання тернистий, але Ольгу 

Георгіївну можна вважати щасливою людиною, бо все в житті вона робить із 

любов’ю.  

Після закінчення педагогічного інституту Ольга Георгіївна 14 років 

працювала вчителем у школі, де розпочала активну дослідницьку роботу, 

зібрала матеріал із проблеми розвитку математичних здібностей учнів. Свою 

науково-педагогічну діяльність продовжила на кафедрі психології 

Слов'янського державного педагогічного інституту. Після успішного захисту 

кандидатської дисертації Ольга Георгіївна Солодухова очолює кафедру 

психології вже 20 років. 

Психолог за покликанням та лідер за характером, Ольга Георгіївна не 

уявляє себе в будь-якій іншій професії. Багато років вона обіймала посаду 

декана психологічного факультету. 

Плідна наукова діяльність дозволила їй в 1996 року захистити 

докторську дисертацію. Самоорганізованість і вміння залучати до наукового 

пошуку активних дослідників сприяли формуванню наукової школи, що 

функціонує на засадах співтворчості та взаємодовіри, і цілої плеяди молодих 

учених, які захищають кандидатські дисертації з найактуальніших проблем 

сучасної психологічної науки.  

Під науковим керівництвом О. Г. Солодухової захищено 

13 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата 

психологічних наук. 

Серед професійного і творчого доробку Ольги Георгіївни понад 

100 наукових і навчально-методичних праць: монографії, статті у фахових 

виданнях України та зарубіжжя, навчальні посібники, навчальні програми зі 

спеціальності "Психологія". Вона завжди ділиться своїм професійним і 

життєвим досвідом зі студентами, молодими науковцями та колегами. 

Ольга Георгіївна – не просто працьовита і творча людина, а й 

талановитий керівник. Як завідувач кафедри вона вимоглива до себе і до 

інших, уміє створити сприятливий морально-психологічний клімат, 



об’єднати колектив задля досягнення поставленої мети, використовуючи при 

цьому гнучку тактику як один із ключових засобів керівництва. Її характерна 

особливість – добре розвинена інтуїція та вміння бачити на перспективу. 

Ольга Георгіївна – душа компанії й колективу викладачів кафедри, 

творець та оберіг її кращих традицій. Вона має безліч захоплень для душі. 

Перечитує улюблених класиків, чарівно співає романси та українські народні 

пісні, які торкають струни серця. Усі, хто спілкується з нею, відчувають 

тепло її душі, непідробне прагнення допомогти, дати слушну пораду другові. 

Вона вміє передати студентам вершинність ученості та премудрості, що є 

істинним скарбом педагога. 

Весь свій цінний досвід наукової та педагогічної діяльності Ольга 

Георгіївна використовує не тільки в нашому університеті, а й на теренах 

Україні. Багато років поспіль вона є членом двох спеціалізованих учених рад 

із захисту кандидатських та докторських дисертацій. Користується повагою 

та авторитетом у науковому колі психологів та педагогів України. Креативно 

і плідно працюючи, організовує та проводить міжнародні науково-практичні 

конференції, семінари з провідними вченими України та Європи. 

Ольга Георгіївна – одна з тих особистостей, які примножують славу 

вітчизняної науки, свого наукового і навчального закладу, рідного краю. 

Вона стала переможницею регіонального конкурсу "Жінка Донбасу – 2008" і 

першою жінкою на Донбасі в номінації "Жінка-науковець року". 

Ольга Георгіївна Солодухова щиро віддана своїй професії, обраній за 

покликанням. Її життєве кредо – творити, досліджувати, вивчати та 

викладати психологію, яке вона сама послідовно та наполегливо втілює у 

своє життя. Вона – воістину блискучий приклад самовідданого служіння 

справі освіти. 

У всіх своїх починаннях, професійному зростанні вона завжди 

відчувала  підтримку своїх люблячих чоловіка та синів. Найбільшою втіхою 

для неї є онуки, які завжди чекають на найкращу у світі бабусю. 

Формула щастя для Ольги Георгіївни – улюблена справа, відчуття 

постійної необхідності не лише своїй родини, а й усім, хто поруч із нею. 

 

Л. В. Степаненко, канд. психол. наук, 

доцент кафедри психології 
 



Основні дати життя  

та науково-педагогічної діяльності  

О. Г. Солодухової  
 

1937 р., 11 березня – народилася в м. Костянтинівка Донецької області в сім'ї 

робітників. 

1954 р. – закінчила Костянтинівську загальноосвітню школу № 19. 

1955–1960 рр. – навчання на фізико-математичному факультеті 

Слов'янського педагогічного інституту ( нині ДВНЗ "Донбаський державний 

педагогічний університет"). 

1960–1962 рр. – учитель математики та креслення у 8-річній школі 

с. Предтечине Костянтинівського району Донецької області. 

1962–1974 рр. – учитель математики загальноосвітньої школи № 9 у 

м. Костянтинівка Донецької області. 

1967–1970 рр. – керівник методичного об'єднання вчителів математики м. 

Костянтинівка. 

1972–1976 рр. – навчання в аспірантурі (заочно) при кафедрі психології 

Московського державного педагогічного інституту ім. В. І. Леніна. 

1974–1975 рр. – заступник директора з навчально-виховної роботи 

загальноосвітньої школи № 5 у м. Костянтинівка. 

З 1975 р. – працює в Слов'янському державному педагогічному інституті : 

1975 р. – асистент кафедри математики, 

1976 р. – асистент кафедри педагогіки та методики початкової освіти, 

захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

психологічних наук зі спеціальності 19.00.07. – педагогічна психологія,  

1977 р. – старший викладач кафедри педагогіки та методики початкової 

освіти, старший викладач кафедри педагогіки та психології, 

1978 р. –  старший викладач кафедри психології, 

1980 р. – в. о. доцента кафедри психології, 

1982 р. – присвоєно вчене звання доцента, 

1982–1984 рр. – доцент кафедри психології, завідувач кафедри психології. 

1993–1996 рр. – навчання в докторантурі Харківського державного 

педагогічного інституту ім. Г. С. Сковороди.  

1996–2006 рр. – керівник відділення "Психологія" факультету управління 

гуманітарною інфраструктурою Слов'янського державного педагогічного 

університету. 

1998 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

психологічних наук зі спеціальності 19.00.07. – педагогічна та вікова 

психологія. 



1999 р. – присвоєно вчене звання професора; відзначена нагрудним знаком 

МОН "Відмінник освіти України". 

З 2000 р. – керівник аспірантури при кафедрі психології  зі спеціальності 

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія Донбаського державного 

педагогічного університету.  

2004 р. – нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти та науки 

України. 

2008 р. – переможець конкурсу "Жінка Донбасу –2008" у номінації "Жінка – 

науковець року". 

2012 р. – нагороджена Почесною грамотою Донецької обласної державної 

адміністрації. 

2014 р. – нагороджена Почесною грамотою Президії Національної академії 

педагогічних наук України . 



Розділ I. Праці О. Г. Солодухової 
 

1974 

1. О роли внимания в развитии математических способностей 

(экспериментальное исследование способностей школьников 6–10 

классов) / О. Г. Солодухова // Вопросы экспериментальной психологи и 

ее истории : сб. тр. / редкол.: М. М. Нудельман (отв. ред.) [и др.] – М., 

1974. – Ч. 1. – С. 205–211. 

2. Особенности свойств внимания способных и малоспособных к 

математике учащихся / О. Г. Солодухова // Вопросы экспериментальной 

психологии и ее истории : сб. тр. / отв. ред. М. М. Нудельман. – М., 

1974. – Ч. 2. – С. 135–149. 

1976 

3. Об устойчивости внимания при работе с корректурной таблицей хорошо 

и слабоуспевающих учащихся / О. Г. Солодухова // Экспериментальная 

психология и ее история : сб. ст. – М., 1976. – С. 232–237. 

4. Индивидуальные особенности внимания в мыслительной деятельности 

учащихся (В процессе решения математ. задач) : дис. … канд. психол. 

наук : 19.00.07 / Солодухова Ольга Георгиевна ; Моск. гос. пед. ин-т 

им. В. И. Ленина. – М., 1976. – 172 с. 

5. Индивидуальные особенности внимания в мыслительной деятельности 

учащихся (В процессе решения математ. задач) : автореф. дис. на 

соискание учен. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.07 

"Педагогическая психология" / О. Г. Солодухова. – М., 1976. – 22 с. 

1977 

6. *Динамика внимания хорошо и слабоуспевающих по математике 

учеников в процессе решения математических задач / О. Г. Солодухова 
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109. Психокорекція особистісних якостей молодого вчителя в контексті 
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1999. – С. 135–137. 
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111. Психологічні передумови особистісної психокорекції молодого вчителя 
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112. Структура трудовых ценностей промышленных рабочих Донбасса / 
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113. Возникновение и особенности тревожности у детей-школьников / 

О. Г. Солодухова, В. Л. Солодухов // Наука і освіта. – 2000. – № 1/2. – 

С. 204–206.  

114. Системное психологическое обеспечение учебного процесса в вузе / 

В. И. Рукасов, О. Г. Солодухова, Л. Г. Хает // Наука и образование на 

пороге ІІІ-го тысячелетия = The Science and Education on the Threshold of 
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115. Методичні рекомендації для практичних занять з курсу "Вікова 
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О. Г. Солодухова ; Слов'янський держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2002. – 

41 с. 



116. *Властивості особистості старшокласників, знехтуваних у класному 

колективі / О. Г. Солодухова // Психологія у сучасному вимірі: теорія та 

практика / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразина. – Харків, 2002. 

117. Деякі особливості відношення молодих вчителів до педагогічної 

діяльності / Солодухова О. Г., Солодухов В. Л. // Теоретико-

методологічні проблеми генетичної психології. – Київ, 2002. – Т. 4. – 

С. 315–317. 

118. Проблема професійної адаптації молодого спеціаліста / 

О. Г. Солодухова // Вісник Харків. ун-ту. Серія : Психологія. – Харків, 

2002. – № 550, ч. 1. – С. 235–237. 

119. Психологічні особливості учнів, знехтуваних у класному колективі / О. 
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120. Особливості самосвідомості особистості в період підліткової кризи / 
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О. Г. Солодухова ; Славянский гос. пед. ун-т. – Славянск : СГПУ, 
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/ О. Г. Солодухова, Д. В. Логвінова // Вісник Академії цивільного 
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О. Г. Солодухова // Компетентнісно орієнтована освіта: досвід, 
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(Донецьк, 5–6 листоп. 2008 р.) : у 3 т. – Донецьк, 2008. – Т. 3. – С. 279–
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політики ; [редкол.: О. Г. Солодухова та ін.]. – Донецьк : НОУЛІДЖ, 
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ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: В. П. Андрущенко [та ін.]. – Київ, 

2009. – Вип. 24 (48). – С. 128–132. 
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140. Стратегії творчості як засоби активної адаптації особистості / 
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143. До проблеми "професійного вигорання" / О. Г. Солодухова // Україна 
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самостоятельности студентов 42 

Програми педагогічних училищ "Психологія мовлення" 61 

Професійна адаптація робітників в умовах сучасного хімічного  

виробництва 165 

Профессиональная подготовка выпускника педагогического вуза как одна из 

предпосылок его успешной адаптации к работе в школе 9 

Профессиональное становление личности  43 

Психодиагностика 122 

Психокорекція особистісних якостей молодого вчителя 104 

Психокорекція особистісних якостей молодого вчителя в контексті задач 

професійної адаптації 109 

*Психологические аспекты понимания учебного текста студентами  

вуза 44 

Психологические особенности взаимодействия учителя со школьным 

коллективом 30 

Психологические особенности взаимосвязи внимания и мышления учащихся 

в процессе решения ими задач 60 



Психологические особенности общения молодого учителя в педагогическом 

коллективе  21 

Психологические особенности профессионального становления  

учителя 22 

*Психологические особенности самообразования молодого учителя 31 

Психологические условия оптимизации педагогического общения учителя в 

начале его профессиональной деятельности 45 

Психологічний аспект феномену психічний стан 139 

Психологічний супровід студентів як напрям професійної діяльності 

психолога у ВНЗ  133 

Психологічні механізми адаптації та соціалізації особистості 110 

Психологічні особливості взаємодії соціальної ролі з комплексом «вічного 

підлітка» 166 

Психологічні особливості підлітків, які знаходились у зоні бойових  

дій 167 

Психологічні особливості соціально-психологічної адаптації молодого 

вчителя 75 

Психологічні особливості спрямованості особистості кар'єрно-орієнтованих 

студентів економічного напрямку 168 

Психологічні особливості учнів, знехтуваних у класному колективі 119 

Психологічні особливості формування "образу-Я" в процесі адаптації 

психологів-початківців  175 

Психологічні особливості "Я-концепції" в підлітковому віці 176, 177 

Психологічні передумови особистісної психокорекції молодого  

вчителя 111 

Психологія мови  123 

Психология педагогического общения 50 

Психология педагогической эмпатии 79 

Психологія становлення особистості молодого вчителя в процесі професійної 

адаптації  107, 108 

Развитие воображения от дошкольного до подросткового возраста 146 

Роль семьи в нравственном становлении личности ребенка  76 

Роль совместной научно-исследовательской деятельности преподавателя и 

студентов вуза в формировании творческой личности специалиста 46 

*Самооцінка в структурі особистості вчителя 105 

Свободное время как один из факторов формирования личности учащегося 

ПТУ 15 

Система відношень особистості як предмет психологічного  

дослідження 82 

Системне дослідження впливу фактора людини на ефективність виробничого 

навчання учнів 95, 96 

Системное психологическое обеспечение учебного процесса в вузе 114 

Социально-психологический тренинг как один из факторов 

профессиональной подготовки будущих учителей 77 



Социально-психологический тренинг как один из факторов улучшения 

подготовки учителей 47 

Социально-психологический тренинг как один из факторов формирования 

творческой личности будущих учителей  48 

Спецкурс "Педагогическое общение" как один из факторов подготовки 

будущего учителя 49 

Співробітництво із засновником наукової школи глибинної психокорекції в 

Україні 134 

*Спілкування як один з механізмів соціально-психологічної адаптації 

фахівця 97 

Становлення особистості вчителя в процесі професійної адаптації 86 

Становлення самооцінки в молодшому шкільному віці 149, 150 

Стиль спілкування вчителя та рівень тривожності молодших підлітків 78 

Стратегії творчості як засоби активної адаптації особистості 140 

Структура трудовых ценностей промышленных рабочих Донбасса 112 

Суб'єктивні  відношення особистості в аспекті "Я-концепції" 141 

Суб'єктивні відношення особистості вчителя в аспекті "Я-концепції" 178 

Суб'єктний підхід до психології особистості, що адаптується 130 

Субъектный подход к адаптации личности 135 

Сформованість системи відношень як чинник професійної адаптації 

молодого вчителя 142 

Сформованість системи особистісних відношень як чинник подолання 

критичних ситуацій адаптаційного періоду молодого вчителя 136 

Схоластичні моделі адаптації вчителя до професійної діяльності  91 

Теоретико-методологічні аспекти психології творчості 154 

Теоретико-методологічні проблеми психології  170 

Теоретичний аспект особистісного самовизначення старшокласників в 

системі розвивального навчання 179 

*Управление спецперсоналом на базе системы психологического 

мониторинга 106 

Условия и факторы эффективной адаптации студентов к условиям  

вуза 151 

Учет типов трудновоспитуемых в индивидуальной работе с  

подростками 10 

*Формирование психолого-педагогической компетентности будущего 

учителя в процессе использования методов активного обучения 69 

Характер як передумова виникнення соціальних фобій в юнацькому  

віці 159 

Якою бути психолого-педагогічній освіті в Україні 83 

The process of self-attitude as a stage of general development of personality of a 

professional  169 

Zur Nutzung des Erbes A.S. Makarenko in der ersten Phase beruflicher der ersten 

Phase beruflicher Adaptation junger Lehrer 32 
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