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Помиткін Едуард
Олександрович
доктор психологічних наук, професор, провідний
науковий співробітник відділу психології праці
edalex@bigmir.net
www.eduardpomytkin.com
Досліджує питання духовності і духовного розвитку особистості; психологічного
супроводу розвитку дітей і молоді; здійснює розробку періодизації життєвого шляху
особистості (до 96 років); психологічної моделі особистості з високим духовним потенціалом
(125 характеристик); системи психологічної діагностики духовного потенціалу людини;
класифікації емоцій і почуттів (300 найменувань); диференціальної шкали афективних станів
особистості; духовно-особистісного підходу у психологічному консультуванні клієнтів. Автор
понад 200 наукових публікацій, представлених у фондах бібліотек України, Польщі, Литви,
Болгарії, Італії, Об`єднаних Арабських Еміратів, Америки, Індії та ін.

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
У межах виконання наукового дослідження «Розвиток психологічної готовності
педагогічного персоналу до професійної діяльності в умовах Нової української школи» (20202022) здійснює дослідження індивідуальної теми «Психологічні тенденції професійної
самореалізації вчителя Нової української школи».

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ






викладач навчальних дисциплін циклу вибіркових дисциплін підготовки здобувачів
ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, спеціальності 053 «Психологія» «Психологія духовного розвитку особистості», «Етико-психологічні та організаційні
питання написання дисертаційної роботи у взаємодії наукового керівника та
викладача-дослідника»;
співавтор програми «Викладацька практика» для спеціальності 053 «Психологія»;
професор кафедри Психології розвитку Київського національного університету імені
Тараса Шевченка;
професор кафедри теоретичної і консультативної психології Національного
педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова (лекційні курси: "Психологія вищої
школи", "Психологічні технології освітнього тренінгу", "Педагогічна і вікова психологія",
"Психологія духовності", "Психологія самоудосконалення особистості");
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Автор та тренер психологічних семінарів і тренінгів: семінар «Психологічні основи та
помилки сімейного виховання» / Центр розвитку освіти (м. Миколаїв, 12 вересня
2014); психологічний тренінг «Ефективне управління мисленням: інтенсивність,
спрямованість, конструктивність» Центр розвитку освіти (м. Миколаїв, 12 вересня
2014); семінар-практикум «Духовно-особистісний підхід у консультуванні та
психотерапії» / Кіровоградський державний педагогічний університет імені
В.Вінниченка (м. Кіровоград, 12 квітня 2015).

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ





Голова спеціалізованої вченої ради К 26.451.02 в Інституті педагогічної освіти і освіти
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
Директор Психологічного консультативно-тренінгового центру Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;
Засновник наукової школи «Психологія духовності особистості»;
Член науково-методичної ради науково-педагогічного проекту «Школа тьюторської
майстерності» (наказ МОН України № 730 від 30/06/2016 «Про проведення
всеукраїнського експерименту з упровадження науково-педагогічного проекту «Школа
тьюторської майстерності»).

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Автор та тренер психологічних семінарів і тренінгів:
 міжнародний психологічний тренінг в Об’єднаних Арабських Еміратах «Особливості
чоловічого та жіночого виховання дитини» (м. Дубай, березень 2017);
 міжнародний психологічний тренінг в Об’єднаних Арабських Еміратах «Розвиток
емоційної рівноваги особистості» (м. Дубай, травень 2017);
 міжнародний семінар «Психологічна діагностика дітей і дорослих » / Центр розвитку
«Smart & Happy» (м. Баку Азербайджан, 10-11 липня 2017);
 міжнародний психологічний тренінг «Створення сім’ї: сходження до вершин єдності»
(м. Аг’я Напа, Кіпр, 5 жовтня 2017).

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК



іменний стипендіат Кабінету Міністрів України серед молодих учених (2000);
нагороджений Грамотою і медаллю Верховної Ради України за заслуги перед
Українським народом (2003);
 нагороджений грамотою Академії педагогічних наук України за творчі досягнення в
дослідженні проблем педагогічної і вікової психології (2008);
 переможець конкурсу "Громадське визнання" в галузі психології (2011);
 Нагрудний знак «Антон Макаренко» (2008);
 Нагрудний знак «Костянтин Ушинський» (2014);
 сертифіковане стажування у Литві «Professional development course innovative
processes and quality managers in YU higher education institutions» (150 годин),
01.03.2016 - 06.05.2016 (Сертифікат № ZK 0136, 06/05 2016).
Патенти:
 авторське свідоцтво на навчальний посібник «Людина. Родина. Світ», для учнів 1 класу
(авт.О.Алієв, Л.Москальова, Е.Помиткін).
 авторське свідоцтво на навчальний посібник «Людина. Родина. Світ», для учнів 2 класу
(авт.О.Алієв, Л.Москальова, Е.Помиткін).
 авторське свідоцтво на навчальний посібник «Людина. Родина. Світ», для учнів 3 класу
(авт.О.Алієв, Л.Москальова, Е.Помиткін).
 авторське свідоцтво на навчальний посібник «Людина. Родина. Світ», для учнів 4 класу
(авт.О.Алієв, Л.Москальова, Е.Помиткін).
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