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Наукова і педагогічна діяльність  

Г.М. Лактіонової 

Даний каталог книжкової виставки є черговим випуском із циклу “Ювіляри 
АПН України”, який готує Державна науково-педагогічна бібліотека України 
(ДНПБ України). Матеріали цього видання представляють наукову і педагогічну 
діяльність Лактіонової Галини Михайлівни, кандидата філософських наук, 
доктора педагогічних наук, старшого наукового співробітника відділу проблем 
виховання і професійно-технічних закладів Інституту педагогіки і психології 
професійної освіти АПН України, яка 7 липня 2002 року відмічає свій 50-літній 
ювілей. 

Народилася Галина Михайлівна 1952 р. в м. Києві в сім’ї військовослужбовця. 
У 1969 році закінчила з відзнакою філологічний факультет Київського 
державного університету ім. Т.Г.Шевченка. Педагогічну діяльність розпочала, 
працюючи в школі, Будинку піонерів та школярів у м. Києві, комсомольських 
органах Міністерства у справах сім’ї та молоді, Українському державному центрі 
соціальних служб для молоді. 

Наукова діяльність в Науково-дослідному інституті проблем молоді сприяла 
захисту, у 1990 році, дисертації на звання кандидата філософських наук за 
темою: “Соціальна активність старшокласників в умовах великого міста”. У 1999 
році захистила докторську дисертацію “Теоретико-методичні основи соціально-
педагогічної роботи з жіночою молоддю в умовах великого міста” 

Науковий доробок Галини Михайлівни складають монографії, статті у 
наукових збірниках, у журналах “Практична психологія та соціальна робота”, 
“Професійно-технічна освіта”, “Шлях освіти” та іншій освітянській пресі. 

Чимало видань вийшло під редакцією і упорядкуванням Галини Михайлівни – 
методичні матеріали, понятійно-термінологічний словник з соціальної 
педагогіки, видання серії “Благополуччя дітей та молоді: можливості соціальної 
роботи” та ін. 

Протягом 4-х років Г.М. Лактіонова є одним із керівників міжнародного 
проекту “Соціальна освіта в Україні” як директор Представництва 
Християнського дитячого фонду. Одружена, має доньку. Багато сил і енергії 
віддає Галина Михайлівна громадській роботі. Вона є член комісії з проблем 
сім’ї та жінок Державного комітету у справах сім’ї та молоді України, президент 
клубу “Співоча родина” при Київському Будинку дітей та юнацтва. Яку б посаду 
не займала Галина Михайлівна, яку б не виконувала роботу – завжди терпляча, 
людяна, толерантна, доброзичлива до всіх і в усьому. 

Матеріали каталога представляють ту частину наукового доробку Г.М. 
Лактіонової, що є у фондах ДНПБ України, та праці надані вченим для 
організації виставки. Література каталога  

систематизована за розділами виставки, а в їх межах – за алфавітом назв 
праць. 

Каталог виставки адресований науковцям, учителям, студентам і всім тим, 
хто цікавиться соціальною роботою з молоддю. 
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Крупный город как среда социализации: (теорет.-методол. аспект) 
//Соціально-педагогічні та медико-психологічні заходи протидії вживанню 
наркогенних засобів неповнолітніми і молоддю: Наук.-метод. посіб. – К., 1995. – 
Вип.2. – С.16–31. 

Пол как фактор различий в ценностных ориентациях старшеклассников 
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общ. ред. Г.М. Лактионовой. – К., 1995. – С.36–40. 
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