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 Факультет психології сьогодні - це чотири кафедри, 8 докторів та 25 
кандидатів психологічних та педагогічних наук. За звітній період 
працівниками кафедр захищено 3 докторських та 1 кандидатська дисертацій; 
8 викладачів отримали вчені звання. Середній вік працівників факультету – 
48 років. Працівники факультету неодноразово нагороджувалися премією 
імені В. Н. Каразіна, були у числі призерів конкурсу «Вища школа 
Харківщини – кращі імена», стипендіатами стипендій Харківської обласної 
ради, Кабінету Міністрів України. Кафедри факультету за звітній період були 
переможцями університетського конкурсу. Усі викладачі регулярно 
підвищують кваліфікацію: за межами країни – 15%, у науково-дослідних 
установах та вищих навчальних закладах України – 15%, у ВНЗ Харкова – 
70%. У 2014 році факультет пройшов акредитацію за напрямом та 
спеціальностями. З метою покращання фундаментальної та практичної 
підготовки фахівців-психологів розроблено 15 нових спецкурсів («Історія 
Харківської психологічної школи», «Кризова психологія» та ін.). Оновлено 
методичне забезпечення, видано 7 підручників та 46 навчальних посібників. 
На кафедрах факультету проводяться засідання постійно діючих методичних 
семінарів, проведено 220 відкритих занять; 15 дисциплін викладаються на 
факультеті дистанційно; методичний кабінет факультету нараховує 2797 
примірників наукових видань; регулярно на засіданнях вченої ради 
факультету та на засіданнях кафедр обговорюються результати анкетування 
«Викладання очима студентів» та студентського моніторингу якості знань. 
Станом на 01.09.2016 року на факультеті навчається 441 студент, з них 228 – 
за контрактом. Заняття на факультеті проводяться у відремонтованих 
аудиторіях, одна з яких має мультимедійне обладнання, є комп`ютерний 
клас. 

На факультеті систематично проводиться робота з організації набору 
студентів: з 2009 року на факультеті працює гурток для старшокласників 
«Психолог», заняття в якому проводять студенти факультету. Крім того, на 
весняних канікулах факультет проводить День відкритих дверей, під час 
якого абітурієнти мають можливість бути присутніми на заняттях, приймати 
участь у проведенні психологічних досліджень. 
 Факультет підтримує тісні зв`язки зі своїми випускниками. Вони ж є на 
даний час і нашими роботодавцями. Майже 96% випускників факультету 
працевлаштовується у державних та приватних підприємствах та установах. 
Щорічно на факультеті організовуються зустрічі випускників зі студентами. 
Успішному працевлаштуванню сприяє виконання договорів про 
співробітництво (Український науково-методичний центр практичної 
психології і соціальної роботи НАПН України, Управління державної 
пенітенціарної служби України в Харкові, Приватний навчально-виховний 
комплекс «Авторська школа Бойка» та ін.). 



 Тематика наукових досліджень кафедр факультету спрямована на 
вирішення актуальних психологічних проблем: «Індивідуальна та колективна 
пам`ять в сучасному суспільстві» (кафедра загальної психології), «Стратегії 
підтримки психологічного здоров`я особистості в умовах кризи» (кафедра 
прикладної психології), «Гендерний простір особистості і сучасні проблеми 
формування ідентичності» (кафедра психологічного консультування і 
психотерапії), «Гармонізація взаємодії особистості з довкіллям» (кафедра 
педагогіки). У звітній період три наукові дослідження фінансувалися МОН 
України (465тис.228грн.), три – фондом фундаментальних досліджень 
університету (55тис.грн.), чотири – організаціями (в т.ч. приватними) та 
установами (33тис.грн.). На факультеті три наукових видання, з них два 
(Вісник Харківського національного університету імені В. Н.Каразіна, Серія 
«Психологія», наукові записки кафедри педагогіки) – фахові. Науковцями 
факультету видано 25 монографій, опубліковано 703 статей, з них 93 в 
іноземних виданнях. З 2009 року факультетом проведено 6 наукових 
конференцій («Актуальні проблеми теорії та практики  психологічної 
допомоги»; «Наукова спадщина Д.М.Узнадзе та сучасність» та ін.), участь 
науковців факультету у конференціях відображено у 597 опублікованих 
тезах. Чотири розробки працівників факультету мають свідоцтво про 
авторське право («Опитувальник порушень здорової поведінки», 
«Структурна статеворольова шкала» та ін.). Працівники факультету беруть 
участь у двох грантових дослідженнях. Науковці факультету входять до 
складу спеціалізованої вченої ради університету із захисту докторських 
дисертацій за спеціальностями «загальна психологія, історія психології» та 
«медична психологія». З 2009 по 2015р.р. 10 випускників аспірантури 
захистили дисертації. 
 На факультеті щорічно проводиться наукова конференція студентів, 
аспірантів «Вектори психології». Студенти факультету - призери 
Всеукраїнської олімпіади з психології, конкурсів студентських наукових 
робіт з природничих, гуманітарних та технічних наук. За звітний період три 
студента факультету були стипендіатами фонду В.Пінчука «Завтра UA», 
чотири – отримували стипендії Верховної Ради України. Студентські 
академічні групи факультету з 2011 року займають призові місця в 
університетському конкурсі на кращу академічну групу (гуманітарний 
напрям). Студенти факультету є ініціаторами багатьох акцій («Подаруй 
дитині свято». «Подаруй дитині казку»), що проводяться у дитячих домах, 
інтернатах та інших закладах. 
 На факультеті видається студентська газета «Психея». Факультет 
представлено в Інтернет-просторі. Постійно оновлюється інформація на сайті 
факультету. У 2015/2016н.р. зафіксовано 12839 відвідувань. 
 Працівники факультету регулярно виступають на сторінках науково-
популярних видань, приймають участь у радио- та телепрограмах області, 
України.  
 
 


