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Наукова та педагогічна діяльність 

Кульчицької Олени Іполитівни 

  

В циклі книжкових виставок “Ювіляри АПН України” Державна науково-
педагогічна бібліотека України представляє дев’ятий випуск каталогу виставки 
про наукову та педагогічну діяльність Кульчицької Олени Іполитівни, доктора 
психологічних наук, старшого наукового співробітника відділу педагогічних 
технологій неперервної професійної освіти Інституту педагогіки і психології 
професійної освіти АПН України. 

27 серпня 2002 року Олена Іполитівна відмічає свій ювілей. 
Народилась Олена Кульчицька 1932 р.у Києві, де пройшли її дитячі роки. 

Велика Вітчизняна війна змусила сім’ю виїхати з рідного міста до Казахстану. В 
м. Алма-Ата Олена Іполитівна закінчила середню школу. 

У 1950 році повертається у Київ і вступає до Київського державного 
університету ім. Т.Г. Шевченка на факультет філософії (відділення психології). 
В студентські роки вона поглиблюється у вивчення проблем дитячої психології. 
Тому по закінченні університету в 1955 році закономірним було навчання в 
аспірантурі Інституту психології. 

З 1960 по 1968 рр. Олена Іполитівна працює в Інституті психології, а з 1968 
по 1994 рр. – на кафедрі психології Національного педагогічного університету 
ім. М.Драгоманова, де одержала звання доцента. 

Наукову і педагогічну діяльність вона присвятила вивченню дитячої 
психології, особливо дітей дошкільного віку. Понад 100 робіт - такий доробок 
науковця Олени Кульчицької. 

Добром свого серця Олена Іполитівна зігріває юні обдарування, багато уваги 
приділяє їх розвитку. Вона – головний редактор редколегії журналу 
“Обдарована дитина” , член редколегії журналу  



  
“Неперервна професійна освіта”, веде активну громадську роботу у 

благодійному фонді ім. А.Макаренка. 
Монографії, статті в наукових збірниках та педагогічній пресі, матеріали 

виступів на наукових конференціях – це далеко не повний перелік робіт Олени 
Іполитівни Кульчицької.  

  
Література каталогу систематизована за розділами книжкової виставки, а в 

межах розділів – за алфавітом назв праць. 
Шифри, що передують бібліографічному опису документа, свідчать про його 

наявність у фондах бібліотеки. Це дає можливість, не звертаючись до каталогів, 
замовити літературу в читальних залах та по міжбібліотечному абонементу. 

Каталог виставки адресований науковцям, учителям, студентам, 
спеціалістам-психологам. 

Дисертації. Окремі праці 

Авт.         Чувство стыда и особенности его развития у детей  

К90          дошкольного возраста: Автореф. дис. ... канд. пед. наук (по 
психологии) /Киев. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького − К., 1960. − 15с. 

372/3.2     Вихованість, що це? - К.: Рад. шк., 1975. − 118с. − (Б-ка  

К90          учня). 

372.21            Виховання культури поведінки дітей дошкільного  

К73          віку. − К.: Рад. шк., 1963. − 55с. 

370           Виховання почуттів дитини. – К.: Т-во “Знання” УРСР, К90    1981. – 
32с. − (Сер.7. “Педагогічна”; №12). 

372.21            Виховувати характер дитини з ранніх років. − К.: Рад. 

Б59          шк., 1961. − 37с. − Бібліогр.: 7 назв. 

1МИ 7     Внутренний судья. − К.: Политиздат Украины, 1987. −  

К90          104с. − Библиогр. − (Сер. “Быть гражданином”). 

371.018    Воспитание чувств детей в семье. – К.: Рад. шк., 1983. −  

К90          120с. − (Б-ка для родителей). 

371.018    Родителям о воспитании культуры детей − К.: Рад. шк., 

К90          1980. − 126с. − (Б-ка для родителей). 

371.18            Учить детей бережливости. − К.: Рад. шк., 1989. −  



К90          109с. − (Б-ка для родителей). 

 
  

Статті в книгах, наукових збірниках 
  
372.21            Генезис почуття симпатії у взаємовідносинах дітей  
Д71          //Дошкіл. педагогіка і психологія. – К., 1965. – Вип.1. − С.47−57. 

  
15                          Генезис чувства симпатии у детей //Тезисы докладов  
Т29          на II съезде общества психологов. – М., 1963. −  

Вып.2. − С.41−42. − (Полтав. гос. пед. ин-т им. В.Г. Короленка и др). 
  

378п        Индивидуальные отличия в эмоционально- 

У91          нравственной сфере детей младшего школьного возраста //Ученые 
записки Омского гос. пед. ин-та: Материалы второй зонал. конф. 
психологов Сибири. − Омск, 1970. − Вып.55. − С.47−54. 

  
372.21            Моральне виховання //Дорослим про дітей. − К., 
Д69          1969 − С.83−103. 
  
378                      Нравственные чувства школьников и их роль в 
0-65                   ориентации на учительскую профессию /Е.И. Кульчицкая, В.А. 

Полищук //Ориентация молодежи на педагогическую профессию: 
Тез. Полтав. облас. науч.-практ. конф. − Полтава, 1987. − С.63−64. 

  
15                          Почуття сорому та його розвиток у дітей дошкільного  
Н34          віку //Наукові записки. Питання психології виховання. − К., 1960. − 

Т.14. − С.22−58. − (НДІ психології). 
  

370                      Розвиток дитини в дошкільному віці //Загальна, вікова  
3-14                   і педагогічна психологія: Практикум /За ред. проф. Д.Ф. Ніколенка. − 

К.,1980. − С.143−149. 
  

372.21            Розвиток моральних почуттів у дітей старшого  

Д71          дошкільного віку //Дошкільна педагогіка і психологія: 

Республік. наук.-метод. зб. − К., 1968. − Вип. 4. − С.73−80. 

372/3.2     Роль чувств симпатии и антипатии во 

К60          взаимоотношениях детей дошкольного возраста  

//Коллектив, личность ребенка, внутриколлективные  

отношения. − М., 1970. − С.149−160. 

15”Р”       Сєченов про розвиток моральних почуттів у дітей 



С33          //Вклад І.М. Сєченова в розвиток матеріалістичної  

психології: Тези доп. на наук. конф.,присвяч.100- 

річчю ”Рефлексів головного мозку”(груд. 1963р.). −  

К., 1963. − С.46−49. − (Ін-т психології УРСР). 

378.637        Специфічні особливості поведінки обдарованої дитини  

Н35          //Психологія: Зб. наук. пр. /Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. − К., 
2001. − Вип. 14. − С.184−190. −  

Бібліогр.: 7 назв. 

37.01                Творча обдарованість. Специфіка дитячої  

Т28          обдарованості //Творча особистість у системі 

неперервної професійної освіти /За ред. д-ра пед. наук,  

проф. С.О. Сисоєва і проф. О.Г. Романовського. −  

Х., 2000. − С.56−59. − (Матеріали Міжнар. наук. конф.  

16-17 трав. 2000 р.). 

Статті в журналах 

Диагностика и развитие творческого мышления детей дошкольного возраста: 
Тест “Придумывание сказки” (для детей  

6-7 лет) /Е.И. Кульчицкая, Л.Г. Черная //Обдар. дитина. − 1998. − №2. − 
С.13−17. 

  

Дізнаємося про вікові особливості дітей дошкільного віку //Обдар. дитина. − 
2002. − №1−3. 
  
Дивергентне мислення як умова розвитку творчості дітей молодшого шкільного 
віку //Обдар. дитина. − 1999. − №1. − С.2−6. 
  
Знаходимо обдарованих серед дошкільнят //Обдар. дитина. − 1999. − №3. − 
С.8.−13. 
  
Индивидуальные отличия в поведении детей //Дошк. воспитание. – 1968. − 
№10. − С.40−43. 
  



К проблеме нравственного развития ребенка : (Развитие чувства стыда у 
детей дошкольного возраста) //Вопросы психологии. − 1966. − №1. − 
С.116−125. 
  
Конференція в Ленінграді //Дошкіл. виховання. − 1962. − №3. −  
С.46−47. 
  
О путях формирования морального облика ребенка //Дошк. воспитание. − 
1959. − №2. − С.11−16. 
  
Преодолевать детскую застенчивость //Семья и школа. − 1958. − №8. − 
С.31−32. 
  
Про позитивні і негативні емоції у дітей раннього віку //Дошкіл. виховання. − 
1962. − №10. − С.41−43. 
  
Рисует Настя: [Кищенко Настя – маленьке обдарування художника] //Обдар. 
дитина. − 1998. − №5/6. − С.85−86. 
  
Складові біографії творця: [Про К.Е. Ціолковського] //Обдар.дитина. − 1998. − 
№2. − С.29−32; №3. − С.27−31. 

 

Соромливість і форми її прояву у дітей дошкільного віку //Дошкіл. виховання. −
1958. − №1. − С.10−14. 

Творчі здібності та особливості їх прояву в дитячому віці //Обдар. дитина. −
2000. − №2. − С.10−14. 

Формирование взаимоотношений детей //Дошк. воспитание. − 1964. − №3. −
С.50.−54. 

Формирование гуманных чувств у детей //Дошк. воспитание. − 1965. − №11. −
С.17−20. 

Хореографічна обдарованість та її прояви у дитячому віці //Обдар. дитина. −
2000. − №3. − С.6−10. 

Чувство стыда //Семья и школа. – 1959. − №1. − С.8−10. 

  
 


