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О.К.Дусавицкий  народився  5  травня  1928  року в  м.  Харкові.  Закінчив  Харківський 
інженерно-будівельний  інститут  в  1950  р.  за  спеціальністю  «Промислове  та  цивільне 
будівництво».  З  1950 р.  по 1970 р.  працював на різних інженерних посадах в проектних і 
науково-дослідних  інститутах  м.  Харкова  та  м.  Алма-Ати.  З  1971  р.  працює  на  кафедрі 
психології  ХДУ  імені  М.  О.Горького  -  на  посадах  старшого  наукового  співробітника, 
старшого викладача, доцента, завідувача кафедри психології.  З 1991 р. – професор кафедри 
психології  ХНУ  імені  В.Н.Каразіна.  У  1975  р.  захистив  кандидатську  дисертацію 
«Дослідження  розвитку  пізнавальних  інтересів  молодших  школярів  залежно  від  способу 
навчання»,  в1989  р.  захистив  докторську  дисертацію  «Розвиток  особистості  в  колективі 
залежно  від  організації  навчальної  діяльності».
Основні напрямки наукової діяльності О.К.Дусавицького – психологія особистості, психологія 
розвиваючого навчання.

О.К.Дусавицький  проводив  багаторічні  дослідження  розвитку  особистості  на  різних 
вікових етапах – від 7 до 17 років – залежно від способів організації навчальної діяльності. 
Ним  були  описані  психологічні  закономірності  розвитку  особистості  дитини  в  умовах 
спеціального  формування  навчальної  діяльності  в  молодшому  шкільному  віці. 
О.К.Дусавицький  висунув  новий  евристичний  підхід  до  опису  структури  особистості,  її 
типології  в  нормі  та  патології.  Розробив  психологічну  теорію  розвитку  особистості  у 
навчальній діяльності, вніс значний внесок в теорію, практику розвивального навчання. Під 
його  керівництвом  створені  нові  підручники,  діагностичні  та  навчальні  методики  і  велася 
підготовка педагогів для системи розвивального навчання в Україні, Росії та інших країнах 
СНД.

О.К.Дусавицький виконував обов'язки віце-президента Української асоціації «Розвивальне 
навчання»,  був  членом  президії  Міжнародної  асоціації  «Розвивальне  навчання»,  науковим 
керівником  Центру психології  і  методики  розвивального  навчання,  заступником голови та 
головою  спеціалізованої  ради  при  ХНУ  імені  В.  Н.  Каразіна,  членом  редколегії  журналу 
«Психологія  і  суспільство».  Нагороджений  медаллю  «Ветеран  великої  вітчизняної  війни», 
дипломом  1-го  ступеня  лауреата  університетського  конкурсу,  відзначений  подякою 
Харківського мера, стипендіат Харківської обласної державної адміністрації (2004 р.). У 2007 
р. був удостоєний звання заслуженого професора ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Опублікував біля 140 наукових робіт, серед яких: «Загадка птицы Феникс», «Воспитывая 
интерес»,  «Формула  интереса»,  «2х2=Х?»,  «Развитие  личности  в  учебной  деятельности», 
«Развитие личности в развивающем обучении». Підготував 10 кандидатів наук.

Олександр  Костянтинович  завжди  був  близький  до  студентів,  цікавився  їх  світом;  він 
ініціював створення студентського клубу «Час і ми» і був його натхненником і керівником. 
Його харизматичність завжди приваблювала студентів в аудиторії, до дискусій з актуальних 
наукових і соціальних проблем.


