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 Від укладачів

 

До 50-річчя заснування Вінницького торговельно-економічного 

інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету бібліотека підготувала бібліографічний покажчик про науковий 

доробок доктора педагогічних наук, професора кафедри права ВТЕІ КНТЕУ 

Штифурак Віри Євгенівни. 

Бібліотека продовжує серію персональних бібліографічних покажчиків 

провідних науковців інституту під назвою «Нехай не згасне світ науки». 

До покажчика увійшли бібліографічні описи монографій, навчальних 

посібників з анотаціями та зображеннями, статей з журналів, збірників, 

матеріалів наукових конференцій та навчально-методичних видань. 

Видання складається з п’яти розділів: 

 Монографії 

– Навчальні посібники 

– Статті у фахових виданнях 

– Статті у збірниках наукових праць 

– Навчально-методичні видання. 

У покажчик включено публікації, видані українською, російською, 

англійською мовами. 

В кожному розділі матеріали розміщено в хронологічно-алфавітному 

порядку. 

Записи в бібліографічному покажчику мають суцільну нумерацію, що 

сприяє зручному використанню іменного покажчика. 

Бібліографічний опис та скорочення здійснено за чинними в Україні 

державними стандартами. 

Відбір матеріалу завершено в грудні 2017 року.  

Укладачі не претендують на повноту охоплення друкованих праць 

В. Є. Штифурак. 

Покажчик розрахований на наукових працівників, докторантів, 

аспірантів та здобувачів вищої освіти, працівників бібліотек. 
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Вступне слово 

 
Штифурак Віра Євгенівна у 1972 році закінчила Немирівське педагогічне 

училище за спеціальністю «учитель початкових класів» з відзнакою,  

у 1976 році історичний факультет Вінницького державного педагогічного 

інституту ім. М. Островського з відзнакою, була Ленінським стипендіатом.  

У 1991 році закінчила спецфакультет при Вінницькому державному 

педагогічному інституті ім. М. Островського напряму підготовки «практичний 

психолог» та отримала диплом з відзнакою. 

Професійна педагогічна діяльність Штифурак Віри Євгенівни 

розпочалась у 1976 році викладачем Немирівського педагогічного училища, де 

працювала до 1999 року. 

З 1999 по 2015 рік Штифурак В. Є. працювала у Вінницькому 

державному педагогічному університеті на посаді старшого викладача, доцента 

(з 2001 року по 2013 рік) та професора з 2013 року.   

У 1996 році Віра Євгенівна захистила кандидатську дисертацію за 

спеціальністю 13.00.01 теорія та історія педагогіки, а у 2011 докторську 

дисертацію за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка.  

Під керівництвом Штифурак В. Є. захищено 7 кандидатських дисертацій 

за напрямом теорія і методика професійної освіти.  

Штифурак В. Є. працює у складі спеціалізованої вченої ради Д 05.053.01 

у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла 

Коцюбинського, має тісні наукові контакти із Інститутом модернізації змісту 

освіти МОНУ, Інститутом проблем виховання НАПН. З 2012 року бере участь у 

національній виставці «Інноватика у сучасній освіті» за результатами якої 

нагороджена Почесним дипломом за розробку і презентацію інноваційних 

освітніх проектів у 2012, 2013, 2015 та 2017 році.  

З 2015 року професор Штифурак В. Є. є членом кафедри «Превентивна 

освіта і соціальна політика» при ЮНЕСКО.  

 

 



Вступне слово 
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Авторка більше 150 наукових та науково-методичних праць, з-поміж яких 

монографія, 10 навчальних та навчально-методичних посібників ( 4 – із  

Грифом МОН України), понад 60 статей, опублікованих у фахових вітчизняних 

та іноземних виданнях.  

Професійна діяльність викладача психологічних дисциплін ВТЕІ КНТЕУ 

професора Штифурак В. Є. – це орієнтування студентів на формування фахової 

культури, розвиток уміння спілкуватись та ефективно взаємодіяти з партнерами 

на основі психологічного аналізу діяльності, долаючи власні деструктивні 

стереотипи. Студенти зацікавлено працюють у творчих групах та щорічно 

беруть участь у Міжнародному фестивалі організаційної, економічної та 

практичної психології «Мудрість поколінь» SAPIENTIA GENERATIONES на 

базі КНТЕУ; готують статті і тези, що відображають актуальні проблеми 

психології торгівлі, кар’єрного зростання, попередження конфліктних 

протистоянь. Успішна участь студентів Вінницького торговельно-економічного 

інституту КНТЕУ у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях з проблем 

сучасної психологічної науки популяризує навчальний заклад і формує 

професійну гордість майбутніх фахівців. 
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 Монографії

1. Штифурак В. Є. Соціально-педагогічні основи організації виховної 

роботи зі студентською молоддю : монографія / В. Є. Штифурак. - Вінниця, 

2007. - 568 с. 

 

У монографії проаналізовано сутність процесів адаптації та соціалізації з 

позиції різних наукових шкіл та виокремлено 

соціально-педагогічні умови подолання 

дезадаптованості студентів ВНЗ на 

початковому етапі навчання. Здійснено 

порівняльне дослідження соціально-

педагогічного сприяння професійному 

самовизначенню майбутніх спеціалістів. На цій 

підставі узагальнено структуру виховного 

процесу у ВНЗ на засадах превентивності з 

обґрунтуванням основних напрямів діяльності 

центрів соціально-педагогічної підтримки і 

допомоги студентській молоді. Окреслено 

детермінанти несприятливих соціальних 

факторів у студентському середовищі та умови 

утвердження принципів здорової 

життєдіяльності. Для науковців, практичних 

психологів та соціальних педагогів, керівників 

навчальних закладів, студентів та аспірантів. 

 

 Навчальні посібники

 

2. Сорочинська В. Є. Адаптація першокурсників в умовах вищого 

закладу освіти : навч. посіб. / В. Є. Сорочинська, Г. П. Левківська, В. С. Штифурак – 

К. : ВІПОЛ, 2001. – 128 с. 

 

В посібнику наведено огляд теорій, що 

пояснюють вікові прояви старшого підліткового 

і раннього юнацького періоду, адаптація та 

соціалізація юнацтва у разі зміни соціального 

оточення, показники дезадаптованості студентів 

вузу на початковому етапі навчання, індивідуальні та 

групові форми психокорекційної роботи з 

дезадаптованими першокурсниками.  

Викладено методики вивчення рівня

дезадаптованості першокурсників вузу та 

програма занять. 

 

 



Навчальні посібники 
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3. Сорочинська В. Є. Соціальна педагогіка (курс лекцій) : навч. 

посіб. / В. Є. Сорочинська. – Вінниця, 2001. – 165 с. 

 

Посібник призначений для надання 

допомоги студентам денної та заочної форми 

навчання при вивченні курсів «Вступ до 

спеціальності» та «Соціальна педагогіка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Сорочинська В. Є. Профілактика наркоманії та алкоголізму серед 

учнівської та студентської молоді : навч. посіб. / В. Є. Сорочинська, 

О. А. Удалова, В. С. Штифурак. – Вінниця, 2002. – 143 с. 

 

Навчальний посібник присвячено 

проблемам наркоманії та алкоголізму серед 

учнівської та студентської молоді, подані 

матеріали організаційного характеру щодо 

профілактичної діяльності з проблем 

асоціальної поведінки, формування здорового 

способу життя, профілактики СНІДу серед 

молоді. 

Матеріали, які представлені у 

навчальному посібнику, будуть корисними для 

працівників ВНЗ, ПІУ, шкіл. 

 

  



Навчальні посібники 
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5. Профілактика негативних явищ серед учнівської та студентської 

молоді (наркоманія, алкоголізм, СНІД) : навч.-метод. посіб. / 

В. Є. Сорочинська, О. А. Удалова, В. С. Штифурак та ін. – К. : Вид-во 

Європейського ун-ту, 2003. – 168 с. 

 

Навчально-методичний посібник 

присвячено проблемі зловживання 

наркотичними речовинами серед учнівської та 

студентської молоді, подані матеріали 

організаційно-методичного характеру щодо 

превентивної профілактичної діяльності з 

проблем асоціальної поведінки, формування 

здорового способу життя, профілактики СНІДу 

серед молоді. 

Інформаційні, теоретичні та методичні 

матеріали, які представлені у навчальному 

посібнику, будуть корисними для працівників 

ВНЗ, ПІУ, шкіл. 

 

 

 

6. Сорочинська В. Є. Соціальна поведінка учнів ПТУ в умовах 

навчального закладу : метод. посіб. / В. Є. Сорочинська. – К. : Вища освіта, 

2003. – 205 с.  

 

В навчальному посібнику розглянуто 

проблеми адаптації першокурсників ПТУ до 

нових соціальних умов, що склалися в нашій 

державі, зокрема в системі підготовки 

висококваліфікованих працівників. Автор 

пропонує програму групової психокорекційної 

роботи та індивідуального консультування з 

метою подолання дезадаптованості учнів на 

початковому етапі навчання. 

Для викладачів, майстрів виробничого 

навчання, класних керівників ПТУ, батьків, 

студентів факультетів «Практична психологія», 

широкого кола читачів. 
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7.  Сорочинська В. Є. Соціально-психологічні аспекти професійної 

діяльності державних службовців, посадових осіб місцевого 

самоврядування : навч.-метод. посіб. / В. Є. Сорочинська. – Вінниця : 

Центр підвищення кваліфікації державних службовців, 2004. – 107 с.  

 

У посібнику висвітлена характеристика 

професійного спілкування державних 

службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування, розглянуто його загальні 

структурні компоненти. Подаються конкретні 

рекомендації і поради щодо попередження 

комунікативних утруднень при взаємодії з 

різними категоріями відвідувачів, 

співробітників, політичних опонентів, дано 

розгорнуту психологічну характеристику 

індивідуальних стилів діяльності державних 

службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

Посібник призначений для державних 

службовців органів виконавчої влади, 

посадових осіб органів місцевого 

самоврядування, депутатів місцевих рад. 

 

 

8. Сорочинська В. Є. Організаційна робота соціального педагога : 

навч. посіб. / В. Є. Сорочинська. – К. : Кондор, 2005. – 198 с.  

 

У виданні розглянуто основні напрями 

роботи соціального педагога.  

Навчальний посібник рекомендований 

для студентів денної та заочної форм навчання 

за спеціальністю «Соціальний педагог». 
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9. Сорочинська В. Є. Основи вікової психології (курс лекцій) : навч.-

метод. посіб. / В. Є. Сорочинська. – Вінниця, 2006. – 150 с.  

 

У навчальному посібнику розкрито 

основні етапи вікового розвитку, провідні види 

діяльності, новоутворення, кризи вікового 

розвитку, закономірності становлення 

особистості в різні вікові періоди.  

Рекомендовано студентам денної та 

заочної форми навчання всіх спеціальностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Сорочинська В. Є. Основи превентивної педагогіки : навч. посіб. / 

В. Є. Сорочинська. - Вінниця, 2008. – 173 с. 

 

Рекомендовано науковцям, педагогічним 

та соціальним працівникам, службам у справах 

неповнолітніх, студентам педагогічних вузів 

усіх типів і рівнів акредитації. 
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11. Штифурак В. Є. Психологія управління та конфліктологія : 

навч. посіб. / В. Є. Штифурак. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2017. - 252 с. 

 

У навчальному посібнику 

розглядаються проблеми управлінської 

діяльності з орієнтації на найважливіші 

теоретичні і практичні розробки, 

експерименти і прикладні дослідження 

вітчизняних та зарубіжних психологів і 

конфліктологів, узагальнені теоретичні 

підходи в галузі конфліктології, ґенеза, 

динаміка, типи, способи реагування та 

попередження конфліктних протистоянь в 

організаціях з метою підвищення 

управлінської культури майбутніх 

менеджерів. 

 

 

 

 

 Статті у фахових виданнях

 

12. Штифурак В. Є. Подолання конфліктності в педагогічній діяльності / 
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