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Світлана Миколаївна Симоненко народилася 6 січня 1958 р. в 

м. Берислав Херсонської області в родині службовців. У 1985 р. 

закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченко 

(факультет філософії, спеціальність – психологія). Після 

закінчення університету в 1985 р. за розподілом була направлена 

до Одеського педагогічного інституту ім. К. Д. Ушинського, де до 

1987 р. працювала асистентом кафедри загальної психології.  

У 1987 р. зарахована до цільової аспірантури НДІ 

ім. Г. С. Костюка (м. Київ) за спеціальністю 19.00.01. – загальна 

психологія, історія психології, де працювала над дисертаційним 

дослідженням в лабораторії творчості під керівництвом доктора психологічних наук, 

професора, дійсного члена АПН України В. О. Моляко.  

У 1990 р. в НДІ психології УССР (м. Київ) захистила кандидатську дисертацію на 

тему: «Психологія трансформації образу в художньо-графічній діяльності учнів».  

З 1990 р. по 2004 р. працювала доцентом кафедри теорії та методики практичної 

психології Південноукраїнського державного педагогічного університету 

ім. К. Д. Ушинського.  

У 2004 р. С. М. Симоненко було обрано на посаду завідувача кафедри педагогічної 

та вікової психології зазначеного університету.  

У 2005 р. у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна захистила 

докторську дисертацію на тему: „Психологія візуального мислення” за спеціальністю 

19.00.01 – загальна психологія, історія психології. 

Викладацька діяльність С. М. Симоненко охоплює такі дисципліни: „Загальна 

психологія”, „Психологія праці та інженерна психологія”, „Клінічна психологія та основи 

патопсихології”, „Методологічні та теоретичні основи психології” та інше. Протягом 

багатьох років вона є провідним фахівцем сектору психології Південного наукового 

Центру АПН України. 

Наукова школа С. М. Симоненко 

Наукова діяльність С. М. Симоненко присвячена дослідженню феномену візуального 

мислення, на основі розробленого нею стратегіально-семантичного підходу до його 

вивчення. Саме ця ідея виступила в якості консолідуючого чинника зародження наукової 

школи психології візуального мислення. Симоненко C. М. започаткувала новий напрямок 

у дослідженні мисленнєвих процесів – стратегіально-семантичний підхід до дослідження 

візуального мислення, розкрила та описала його механізми, зробила значний науковий 

внесок в уточнення класифікації мисленнєвих процесів, розкрила механізми та 

особливості розвитку цього мисленнєвого процесу в онтогенезі та антропогенезі, його 

роль у різних видах творчої діяльності. Наукова новизна її досліджень визначається тим, 

що вперше розроблено новий стратегіально-семантичний підхід до пізнання візуально-

мисленнєвої діяльності. Основні положення цього підходу полягають у тому, що 

провідними чинниками розвитку візуального мислення є загальна «картина світу» 

властива певному суспільству, та індивідуальний «образ світу» суб'єкта, який формується 

в процесі розпредмечування ним цієї «картини світу» та опредмечування навколишнього 

світу. Ці чинники визначають візуально-мисленнєві стратегії, які є індивідуальними 
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механізмами становлення образу-концепту. Створено структурно-функціональну модель 

візуального мислення, в якій системостворювальними компонентами є візуально-

мисленнєві стратегії як механізми творення образу-концепту та наочність як його 

властивість. Побудовано модель візуально-мисленнєвих стратегій, як складних 

інтегральних утворень, що мають ієрархічно організовану структуру, котра включає в себе 

мета-, макро-, і мікрорівні. З'ясовано, що розвиток візуально-мисленненої стратегії у 

процесі антропо- і онтогенезу відбувається у такій послідовності: мікрорівень - 

макрорівень – метарівень, а на рівні її сформованості навпаки, регуляція відбувається у 

зворотному напрямку. Розкрито специфіку образу-концепту, яка полягає у тому, що він є 

пізнавальним конструктом, організація якого є результатом інтеграції двох різноякісних 

форм відтворення інформації: візуальної і вербальної через візуальну. Предметне 

значення, особистісний смисл, чуттєва тканина свідомості і співвідношення, котрі 

встановлюються між ними, є структурною основою для створення різних за своїм змістом 

і семантичним значенням образів-концептів. Досліджено знаково-символічну природу та 

особливості становлення візуального мислення в антропогенезі й онтогенезі. Візуальні 

образи, символи, знаки є продуктами культурно-історичного розвитку візуально-

мисленнєвої діяльності і становлять різні форми її візуалізації. 

Доведено, що візуальне мислення нерозривно пов'язане з розвитком абстрактно-

понятійного рівня вербальних форм мислення. З'ясовано, що вплив образу світу суб'єкта 

діяльності на механізми створення візуально-мисленнєвого образу, має вирішальне 

значення для становлення його змістових (через їх семантику) та операційних механізмів. 

Виявлено, що візуально-мисленнєві стратегії створення образу-концепту є підґрунтям для 

творчої діяльності. Отримали подальший розвиток теоретичні та методологічні підходи до 

дослідження феномену візуального мислення у психологічній науці, а також уявлення про 

візуальне мислення, як вищу форму наочних видів мислення, етапами становлення якого є 

наочно-дієве, наочно-образне мислення. Результати наукової творчої діяльності 

С. М. Симоненко дозволили поглибити уявлення про візуальне мислення як продуктивну 

діяльність та її механізми. Симоненко С. М. плідно працює з аспірантами та здобувачами. 

Під її керівництвом успішно готуються та захищаються кандидатські дисертації. 

Вона є членом спеціалізованої ученої ради Харківського національного університету 

ім. В. Н. Каразіна із захисту докторських дисертацій та спеціалізованої ученої ради 

Південноукраїнського національноuj університету ім. К. Д. Ушинського з захисту 

докторських дисертацій. 

Крім того, С. М. Симоненко – член редакційних колегій науково-методичних видань. 

На сьогодні наукова школа візуального мислення заснована з учнів, аспірантів та наукових 

пошукачів, в роботах яких знаходять подальший розвиток основні положення наукового доробку 

С. М. Симоненко. Зокрема, це дослідження механізмів візуально-мисленнєвої діяльності; вікові 

особливості розвитку візуального мислення, психосемантики кольору та творчих стратегій у 

візуальних формах мистецької діяльності; продуктивні стратегії створення образу-концепту у 

рекламній діяльності та образотворчому мистецтві; кроскультурні дослідження візуальної 

психосемантики; розвиток візуальної креативності засобами комп’ютерних тренінгів з 

продуктивної візуалізації; візуально-мисленнєві стратегії в системі дистанційного навчання з 

різних навчальних дисциплін; продуктивна візуалізація у вивченні іноземних мов, фізико-

математичних дисциплін; індивідуально-психологічні особливості візуального мислення суб`єкта 

діяльності; особливості взаємодії наочних та вербальних видів мислення, їх вплив на розвиток 

креативності особистості; розвиток операційних та змістових компонентів візуальних знаково-
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символічних систем; розвиток екологічної свідомості підлітків за допомогою продуктивної 

візуалізації, тощо. 
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