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ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ 
ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Директор Інституту —  
Євтух Володимир Борисович, 
доктор історичних наук, професор, 
член-кореспондент НАН України

Заступник директора  
з навчально-мето дичної роботи –  
Черній Людмила Віталіївна,  
кандидат історичних наук, доцент

Заступник директора з наукової роботи 
та міжнародного співробітництва – 
Ставицька Світлана Олексіївна, 
доктор психологічних наук, професор

За рішенням Вченої ради Наці-
онального педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова наказом ректора № 322 від 

18 червня 2007 року створено Інститут соціології, пси-
хології та управління (нині Інститут соціології, пси-
хології та соці аль них комунікацій). Наказом ректора 
№ 356 від 10 липня 2007 р. директором призначено 
Євтуха Володимира Борисовича – доктора історичних 
наук, члена-кореспондента НАН України, професора. 
Заступниками директора були призначені: з навчаль-
но-методичної роботи – кандидат педагогічних наук, 
доцент Чугаєвський Віталій Григорович, з наукової 
роботи та міжнародних зв’язків - кандидат політичних 
наук, доцент Штепа Сергій Олександрович, з організа-
ційно-виховної роботи – кандидат філологічних наук, 
доцент Федас Валентина Володимирівна. 

На сьогодні (2014 р.) заступниками директора є: з на-
вчально-методичної роботи – кандидат історичних наук, 
доцент Черній Людмила Віталіївна, з наукової роботи та 
міжнародного співробітництва доктор психологічних наук, 
професор Ставицька Світлана Олексіївна.

До Інституту (2007 р.) входило 3 кафедри: кафедра 
теорії та методики соціології (завідувач – доктор істо-
ричних наук, професор Євтух Володимир Борисович), 
кафедра теоретичної та консультативної психології (за-
відувач – доктор психологічних наук, професор Булах 
Ірина Сергіївна), кафедра управління та європейської 
інтеграції (завідувач – доктор філософських наук, про-
фесор Бех Володимир Палович). Згодом до Інституту 
були переведені кафедри: історії освітньо-виховних 
систем та технологій (завідувач – доктор педагогічних 
наук, професор Дем’яненко Наталія Миколаївна) та 
практичної психології і психотерапії (завідувач – доктор 

психологічних наук, професор Пов’якель 
Надія Іванівна). На час створення в Інсти-
туті навчалося понад 500 студентів, з яких 
– 35 студентів-іноземців; нині в інституті 
навчається 739 студентів (психологія – 
500 студентів, соціологія – 239 студентів), 
з них на денній формі навчання – 473 сту-
денти, на заочній формі навчання 266 сту-
дентів (серед яких 15 студентів-іноземців).

Наказом ректора від 1 листопада 2011 
року кафедра теорії та методики соціології 
була реорганізована у кафедру соціології 
(завідувач – доктор історичних наук, про-
фесор, член-кореспондент НАН України, 
заслужений діяч науки і техніки України 
Євтух Володимир Борисович) та кафедру 

соціальних та публічних комунікацій (завідувач – кан-
дидат політичних наук, професор Штепа Сергій Олек-
сандрович). Наказом ректора від 29 листопада 2011 
року кафедра теоретичної та консультативної психо-
логії та кафедра практичної психології та психотерапії 
були реорганізовані у 4 підрозділи: кафедра соціальної 
психології та психотерапії (завідувач – доктор психо-
логічних наук, професор Ставицька Світлана Олексіїв-
на), кафедра теоретичної та консультативної психології 
(завідувач – доктор психологічних наук, професор Бу-
лах Ірина Сергіївна), кафедра практичної психології та 
психосоматики (завідувач – доктор психологічних наук, 
професор Мозгова Галина Петрівна), кафедра політико-
психологічних проблем суспільного розвитку (завідувач 
– доктор політичних наук, професор Андрущенко Тетя-
на Вікторівна). 

Навчання в Інституті проходить відповідно до за-
тверджених навчальних планів, які відповідають ви-
могам освітньо-професійних програм і освітньо-квалі-
фікаційних характеристик – стандартів вищої освіти 
за напрямом підготовки «Психологія»: 6.030102 ОКР 
«бакалавр», спеціальністю 7.03010201 ОКР «спеціаліст» 
та 8.03010201 ОКР «магістр» та напрямом підготовки 
«соціологія»: 6.030101 ОКР «бакалавр», спеціальністю 
7.03010101 ОКР «спеціаліст» та 8.03010101 ОКР «ма-
гістр» та за такими спеціалізаціями: соціологія: соціо-
логія освіти, евалюація науково-освітніх програм, соці-
альні комунікації; психологія: соціальна психологія та 
психотерапія, психологія консультування, практична 
психологія та реабілітація, політична психологія.

Сьогодні в штаті інституту працює 53 викладачі, зо-
крема: з науковими ступенями і вченими званнями – 61%, 
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з них: доктори наук, професори 
– 17%; кандидати наук, профе-
сори – 10%; кандидати наук, до-
центи – 34%. 

Провідні професори та до-
центи кафедр Інституту керують 
науковою роботою аспірантів та 
докторантів (на 2014–2015 н. р. 
– 44 аспіранти та 5 докторантів) 
денної та заочної форми навчан-
ня. Викладачі, докторанти, ас-
піранти, студенти за два останні 
роки виступили з повідомлення-
ми на наукових конференціях, 
семінарах, симпозіумах, «круглих 
столах». З них: 79 – всеукраїнські, 
122 – міжнародні, зокрема 30 – 
зарубіжних (Латвія, Литва, Поль-
ща, Чехія, Росія, Бразилія, Арген-
тина, Молдова, Білорусія, Болгарія, Швейцарія та ін.).

При Інституті функціонують такі наукові центри: 
Центр етноглобалістики, Центр евалюації науково-
освітніх та соціальних програм, Українсько-польський 
центр «Європейські студії», Центр телевізійної та пу-
блічної комунікації, Центр соціологічних досліджень.

В Інституті функціонує наукова Етносоціологічна 
школа професора Володимира Євтуха, засідання якої 
проходять на базі відомих вітчизняних та зарубіжних 
наукових Центрів і вищих навчальних закладів, зокрема 
у Латвійському державному університеті (м. Рига, Лат-
вія), Інституті Близького та Далекого Сходу Ягеллон-
ського університету (м. Краків, Польща), Сучавському 
університет імені Штефана чел Маре (м. Сучава, Руму-
нія), Чернівецькому національному університеті імені 
Юрія Федьковича (Чернівці, Україна) та інших.

Центром евалюації науково-освітніх та соціальних 
програм у серпні 2014 року було проведено перший ін-
новаційний семінар «Евалюація науково-освітнього 
простору», метою якого було ініціювання процесу фор-
мування евалюаційної культури в Україні. До проекту 
долучились провідні польські та німецькі фахівці з ева-
люації. За результатами семінару планується видання 
першого випуску журналу «Евалюація: наукові, освітні, 
соціальні проекти».

Інститут співпрацює з рядом вітчизняних та зарубіж-
них вищих навчальних закладів та наукових установ, зо-
крема: ДВНЗ Переяслав-Хмельницький педагогічний 
університет імені Сковороди, Чернівецький національ-
ний університет імені Юрія Федьковича, Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна, Східно-
європейський національний університет імені Лесі Укра-
їнки, Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, Львівський національний університет імені 
Івана Франка, Інститут соціальної і політичної психології 
НАПН України, Інститут політичних та етнонаціональ-
них досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, Інститут 
соціології НАН України, Інститут вищої освіти НАПН 
України, Національна медична академія післядипломної 
роботи імені Шупика, Східноєвропейський інститут роз-
витку, Громадська організація «Український інститут со-
ціальних досліджень імені О. Яременка», Інститут Історії 

України НАН України, Вища школа Богдана Янського 
(Варшава, Польща), Латвійський університет (Рига, Лат-
вія), Університет імені Вольфганга Гете (Франкфурт-на-
Майні, Німеччина), Університет імені Марії Кюрі-Скло-
довської (Люблін, Польща), Ягеллонський університет 
(Краків, Польща).

Викладачі, магістри Інституту та студенти є учасни-
ками проблемних груп у рамках загальної наукової теми 
«Теорія та технологія навчання і виховання в системі 
освіти», досліджують конкретні наукові теми, а саме: ка-
федра соціології – «Етнічний фактор в освіті» та «Між-
культурний та міжконфесійний діалог через освіту»; 
кафедра соціальних та публічних комунікацій – «Ева-
люація якості освіти в Україні»; кафедра теоретичної та 
консультативної психології – «Реалізація особистісно 
орієнтованого підходу в процесі підготовки майбутнього 
психолога»; кафедра соціальної психології та психотера-
пії – «Методологія та психотехнології соціальної психо-
логії та психотерапії в системі вищої освіти»; кафедра 
практичної психології та психосоматики – «Методоло-
гічні засади та психотехнології практичної психології 
та психологічної реабілітації в системі ВНЗ»; кафедра 
політико-психологічних проблем суспільного розвитку 
– «Методологічні засади та психотехнології політичної 
психології в системі ВНЗ».

Кафедрами підготовлено цілий ряд навчальних ви-
дань, зокрема підручники та навчальні посібники, ре-
комендовані МОН України: «Загальна психологія», 
«Соціальна психологія», «Консультативна психоло-
гія», «Соціологія»,  «Соціологія педагогіки» та ін.

За редакцією професора В. Б. Євтуха в Інституті ре-
гулярно видаються: наукова фахова збірка «Міжнарод-
ний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, 
менеджмент» та збірка наукових праць студентів – чле-
нів проблемних груп Інституту «Соціологія. Психологія. 
Соціальні комунікації». У 2013 році співробітниками 
Інституту було організовано видання у Польщі збірни-
ка «Ethnicity: Ukrainian Perspectives», який презентував 
для європейських дослідників у сфері етнічності сучас-
ний стан міжетнічних відносин в Україні. У збірнику та-
кож були розглянуті актуальні проблеми функціонуван-
ня української етнічності за кордоном.
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