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ародився 25 січня 1964 р. в м. Коломиї Івано-Франківської області в родині службовця. В 1981 р. закінчив місцеву середню школу № 8. У 1983–1985 рр.
проходив строкову військову службу в лавах Радянської
армії, яку завершив у званні старшого сержанта. Пере
їхавши в 1985 р. до м. Запоріжжя, обіймав посаду конструктора будівельного відділу Науково-дослідного інституту
«Запоріжагропроект». У 1995 р. став випускником За
порізького державного університету (філологічний
і психологічний факультети).
На педагогічній ниві Віталій Йосипович почав працювати у 1988 р. як старший піонервожатий у середній школі
№ 58 м. Запоріжжя. Впродовж 1991–1993 рр. був вихователем у середній школі-інтернаті № 8 м. Запоріжжя. З 1993 р.
обіймав посади вчителя російської мови та літератури і практичного психолога середньої школи № 62 м. Запоріжжя.
З 1997 р. — заступник директора з науково-методичної роботи середньої школи № 30 м. Запоріжжя. В 1997–2005 рр.
працював директором середньої загальноосвітньої школи
№ 61 м. Запоріжжя. Водночас, за сумісництвом, обіймав посаду доцента кафедри практичної психології та соціальної
роботи в Гуманітарному університеті «Запорізький інститут
державного та муніципального управління».
З 2005 по 2014 р. — завідувач кафедри практичної психології Класичного приватного університету. З вересня
2014 р. дотепер працює завідувачем кафедри психології
Запорізького національного технічного університету.
Кандидатську дисертацію захистив у 1998 р. в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова на тему «Психологічна готовність вчителя до
особистісно-орієнтованого навчання». Вчене звання доцента йому присвоєно в 2002 р. Докторську дисертацію захистив у 2004 р. в Інституті психології імені Г. С. Костюка
Національної академії педагогічних наук України на тему
«Психологічні засади готовності учасників освітньої діяльності до управління інноваційними процесами в школі».
Вчене звання професора йому присвоєно в 2006 р.
Проф. В. Й. Бочелюк є провідним фахівцем із таких дисциплін: «Соціальна психологія», «Юридична психологія»,
«Методика та організація наукових досліджень з психології»,
Педагогічна та вікова психологія», «Геронтопсихологія» та ін.
Свої лекції Віталій Йосипович проводить на високому теоретичному та практичному рівнях, вони мають творчий характер. При викладанні дисциплін посилається на праці провідних
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вітчизняних і зарубіжних фахівців, кваліфіковано пов’язує
теоретичний матеріал із його практичною доцільністю.
З метою виконання програми атестаційної експертизи
та згідно з Положенням про державну атестацію вищих навчальних закладів, В. Й. Бочелюку було доручено здійснити
підготовку відповідних навчально-методичних матеріалів.
Автор понад 250 наукових праць і публікацій з різних галузей наук, зокрема й 25 навчальних посібників і підручників з грифом Міністерства освіти і науки України для
підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів у вищих навчальних закладах України.
Наукові інтереси Віталія Йосиповича зосереджені на
вирішенні проблем соціальної та організаційної психології, соціальної психології, педагогічної та вікової психо
логії, психології спорту. Всі його наукові досягнення
впроваджені в навчальний процес, допомагають підвищити якість підготовки фахівців і краще засвоїти теоретичний матеріал.
Є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертаційних робіт з психології. Під його керівництвом захищено 28 кандидатських і п’ять докторських дисертацій.
Здійснює рецензування методичних рекомендацій і статей викладачів інституту, підготовлених до друку в наукових збірниках. Входить до складу двох редакційних колегій
наукових фахових видань із психології. Член Української
Асоціації організаційних психологів та психологів праці.
Постійно займається саморозвитком, збагачуючи свої
знання, що так необхідні для викладацької практики.
Важливу роль у житті Віталія Йосиповича відіграв Запорізький державний університет, навчання в якому стало
для нього першим кроком до подальшого професійного
становлення та кар’єрного зростання. Висловлює щиру подяку високофаховому професорсько-викладацькому колективу цього визначного навчального закладу за мудру науку
та самовіддану працю. Він активно підтримує професійні
зв’язки з альма-матер та бажає колективу університету зберегти добрі традиції, що склалися у виші, для майбутніх поколінь, а також успіхів і процвітання.
У вільний час полюбляє читати класичну та сучасну літературу, доглядати та гратися з домашніми тваринами.
Віталій Йосипович — щасливий тато і дідусь. Він має
двох дітей і двох онуків. Старша донька Влада — кандидат
психологічних наук. Син Іван — школяр Запорізької гім
назії № 11.

