
ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                   на засіданні секції СНТ кафедри прикладної                         

психології факультету психології,  

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

 

Голова секції СНТ кафедри прикладної психології 

 

__________ Асауленко О.М. 

 

«__» ____________ 2015 р 

ПЛАН 

роботи секції СНТ кафедри прикладної психології 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

на 2015-2016 навчальний рік. 

Секція студентського наукового товариства кафедри прикладної психології є 

складовою частиною системи підготовки фахівців в університеті. Ця робота 

проводиться з метою:  

- сприяння поглибленому вивченню студентами навчальних дисциплін відповідно до 

навчального плану факультету психології; 

- оволодіння студентами методами і навичками проведення самостійних наукових 

досліджень; 

- вдосконалення навичок публічних виступів, роботи з науковою літературою, 

проведення експериментальних досліджень студентів; участі в дискусіях, 

письмовому оформленні звітних матеріалів, підготовці до видання наукових статей 

і повідомлень; 

- підготовка із числа найбільш здібних студентів резерву наукових і науково-

педагогічних кадрів. 

 

№ 

п/п 

Зміст роботи (назва заходу) Дата Відповідальний 

1 Сприяння участі членів секції 

СНТ у різних формах наукової 

роботи в університеті та поза 

його межами. 

Постійно  

2015-2016 н.р. 

Голова секції СНТ, 

Секретар 

2 Участь членів СНТ у проведенні 

експериментальних досліджень 

кафедри прикладної психології 

Постійно  

2015-2016 н.р. 

Голова секції СНТ, 

Секретар 



3 Участь членів секції СНТ у 

виконанні та розробці наочних 

посібників, спеціалізованих ау-

диторій, дидактичних матеріалів 

із навчальних дисциплін які 

читаються на кафедрі. 

Постійно  

2015-2016 н.р. 

 

 

 

 

Доц. Сорока А. В. 

Голова секції СНТ, 

Секретар 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Виховна робота: 

1.Відвідування музею А. С. Ма-

каренко студентами 4-го курсу 

факультету психології. 

2.Відвідування музею А. С. Ма-

каренко студентами 1-го курсу 

факультету психології в рамках 

навчально-ознайомчої практики. 

Навчальна робота: 

Проведення зі студентами 4-го 

курсу на базі навчально- 

методичного центру–музею 

професійних традицій підго-

товки персоналу ДПтСУ прак-

тичних занять із наступної 

тематики:  

Тема № 1.  Особливості психо-

діагностичної роботи із 

неповнолітніми засудженими 

Курязької ВК. 

Тема № 2. Специфіка 

профілактичної та психо-

корекційної роботи із 

неповнолітніми засудженими 

«Групи ризику» Курязької ВК. 

 

 

8, 22. 10.2015р 

 

Квітень 2016 

р. (за 

попередньою 

домовленістю) 

 

 

 

 

 

 

8.10.15р 

 

22.10.15р 

 

 

 

 

Доц. Сорока А. В. 

Голова секції СНТ, 

Секретар. 

 

Ст.викл. Гуляєва О.В. 

Голова секції СНТ, 

Секретар 

 

      

Психологи Курязької 

В.К. Шаповалова  М. І.      

Тріфонова      А. Ю.   

 Доц. Сорока А. В. 

 

 

 

«–» 

 

 

 

«–» 

5 Організація та проведення 

зустрічі із фахівцями та 

волонтерами учасниками АТО. 

Розповідь–бесіда на тему: 

«Проблеми надання психоло-

гічної підтримки учасникам 

бойових дій». 

07.10. 2015р. Д.пс.н.Кривоконь Н.І 

Доц.Сорока А. В   

Д.мед.н.Лисенко Н.А. 

Військ.капелан, 

психолог Бойко С.В., 

військовий капелан 

П’ятих А.В. 



 
 

УЗГОДЖЕНО 

Куратор секції СНТ кафедри                                                           Голова правління СНТ 

прикладної психології                                                                  факультету психології 

_______________ Доцент Сорока А.В.                                        __________Кремень А.С. 

 

  «__» ____________ 2015 р. 
 

6 Організація та проведення 

зустрічі із випускницею 

факультету психології, практик-

ним психологом Кузнєцова Л. на 

тему: «Психологічне консуль-

тування  сімей  важковиховува-

них дітей». 

Листопад 

2015 р. 

Голова секції СНТ, 

Секретар 

Доц.Сорока А. В   

7 Організація та проведення 

зустрічі із випускниками 

факультету психології які 

служать у Державній 

пенітенціарній службі України.  

 

Листопад 

2015 р. 

Голова секції СНТ, 

Секретар 

Доц.Сорока А. В 

8 Організація та проведення 

заняття на тему: «Використання 

методів детекції брехні у 

практиці психолога».  

04.02. 2016р. Голова секції СНТ, 

Секретар 

Доц. Луценко О.Л. 

 

9 Організація та проведення  

зустрічі із практичним 

психологом по організаційній 

психології Власовим П. К. на 

тему: «Як стати успішним 

психологом, науковцем та 

бізнесменом». 

Березень 

2016 р 

Голова секції СНТ, 

Секретар 

10 Організація та проведення   

зустрічі із практичним 

психологом  Колотій Н. на тему: 

«Психопрограмування, інфор-

маційна безпека» 

Березень 

2016р. 

Голова секції СНТ, 

Секретар 

11 Підведення підсумків роботи 

щодо проведення експери-

ментальних досліджень сту-

дентами своїх найкращих 

курсових та дипломних проектів  

Квітень– 

травень 

2016р. 

Голова секції СНТ, 

Секретар 

Доц.Сорока А. В 


