Звіт
про наукову роботу на факультеті психології
за 2012/2013 навчальний рік
І. Наукові дослідження кафедр проводяться по таким напрямам:
- трансформація пам’яті у сучасному суспільстві (керівник – проф.
Іванова О.Ф.);
- психологічні прояви особистостей та соціальних груп у різних сферах
сучасної життєдіяльності (керівник – проф. Крейдун Н.П.);
- Гендерний простір особистості і сучасні проблеми формування
ідентичності (керівник – проф. Кочарян О.С.);
Гармонізація
особистості
з
довкіллям
на
основі
онтоінвайроментальної педагогіки (керівник – проф. Нечепоренко Л.С.);
- наукова тема з фінансуванням (70 тис. грн. на рік) – «Гендерна
соціалізація студентської молоді» (керівник – проф. Кочарян О.С.) –
закінчується в 2013 році.
ІІ. Проведення конференцій та семінарів.
Міжвузівський науковий семінар до 125-річчя від дня
народження А.С.Макаренка – березень 2012 р.
Міжнародна студентська наукова конференція «Вектори
психології – 2013» – 12 квітня 2013 р., в якій взяли участь 114
молодих вчених (студентів та аспірантів) з різних наукових
установ м. Харкова, різних міст України та з закордону (Росія,
Білорусь).
До 110-річчя від дня народження П.І.Зінченка та 50-річчя
відкриття кафедри психології у Харківському університеті –
травень 2013 р. (присутні: академік Зінченко В.П., професор
Зінченко О.В.).
ІІІ. Наукові публікації та участь у конференціях співробітників
факультету.
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кількість
Якщо в 2011/2012 загальна кількість публікацій по факультету
була 250, то в 2012/2013 – 280.
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ІV. Міжнародне співробітництво.
1. - Пошук шляхів співробітництва з Люблянським факультетом
психології (Словенія), Казанським федеральним університетом
(Росія), університетом м. Падуя (Італія), Балтійським університетом,
Університет економіки та інновацій (Польща).
Існують зв’язки і співробітництво з Білгородським
університетом (Росія), Гомельським університетом (Беларусь),
Курським університетом (Росія), Тбіліським університетом
(Грузія).
2. – Тбіліський державний університет імені И.Джавахишвили – член
редакційної колегії Віснику – проф. Н.Белканія, проф. В.
Надаришвилі.
3. – Членство в міжнародних організаціях (проф. Іванова О.Ф., проф.
Кочарян О.С., доц. Павленко В.М., доц. Луценко О.Л.).
4. – Зросла кількість публікацій за кордоном (15 публікацій),
розширилась географія – це не тільки Росія і Білорусь: доц. Луценко
О.Л. взяла участь у 27-й щорічній міжнародній конференції
Суспільство Європейської психології здоров’я «Благополуччя,
якість життя та надання допомоги» (університет Бордо, Франція).
5. Робота аспірантури, докторантури.
захист докторської дисертації Кряж І.В.;
аспірантура – випуск 2012 року:
1. Кратчук (науковий керівник Кряж І.В. – денне відділення);
2. Кузнецова (науковий керівник Яворовська Л.М. – контракт
– робота не готова);
3. Костоглодова (науковий керівник проф. Іванова О.Ф. –
денне відділення);
4. Загревська (науковий керівник Дусавицький О.К. – слухали
на кафедрі);

5. Якименко К.Ю.
Ягнюк (науковий керівник Кочарян О.С. – 2014 р., заочне
відділення) – захист;
6. Параскевова, Кожина, Доценко (науковий керівник
Нечепоренко Л.С. – денне відділення) – слухали на кафедрі;
7. Кривонос, Золотарьова (Степанов), Губська – захист.
Т.Ч. з 10 аспірантів випуску 2012 року – 3 в декретній відпустці.
- захистились – 2 + 1 заочне відділення 2013 р.
- слухання на кафедрі – 4.
Для порівняння з 2011 р. – з 11 аспірантів захистились – 8.
6. Наукова робота студентів.
листопад 2012 – студентська англомовна конференція. Брали
участь студенти факультету психології та факультету іноземних
мов (Пантюх, Галущак)
березень – І тур Всеукраїнської студентської олімпіади. На ІІ
турі представляли факультет Коноплянко Т., Свинаренко Ю.;
квітень Міжнародна студентська конференція – 2013;
квітень – англомовна конференція для студентів І-ІІІ курсів;
листопад – участь у Всеукраїнській молодіжній конференції
«Сучасні реалії очима молоді» (Львів, Національний
університет імені Івана Франка) – Алімова М., Пантюх М.,
Хлєбнікова Д.;
участь у конкурсі «Завтра.ua», до другого етапу дійшли Зімовін
О., Коноплянко Т., Ходирєва Н.;
6 студентів взяли участь у IV університетському конкурсі
наукових робіт;
студентка ІІІ курсу Алімова М. виграла Міжнародний конкурс
та отримала можливість пройти стажування за програмою
«Study tours to Poland» у Польщі, Варшава (квітень 2013 р.);
регулярно проводяться засідання секцій СНТ – теоретична
психологія, клінічна психологія та психотерапія, клуб
математичних методів, робота кіноклубу, профорганізаційний
клуб «Психолог»;
співпраця з Харківським благодійним фондом «Доброта».
Студенти залучені до розробки проекту «Ера доброти».
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7. Рейтинг кафедр. Рейтинг підраховувався в університеті серед
кафедр соціально-економічного профілю.
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8. Рейтинги науково-педагогічних працівників.
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9. На факультеті існують 2 навчальні лабораторії – лабораторія
психодіагностики ( зав. лабораторією доц. Луценко О.Л.) та
лабораторія розвитку особистості (зав. лабораторією доц. Заїка Є.В.,
а також центр практичної психології (керівник
центру доц.
Жорнік Є.В.). Лабораторії проводять дослідницьку, консультативну
роботу. Важливим напрямком роботи лабораторії психодіагностики
є захист авторських прав
на розроблені в лабораторії
психодіагностичні методики: опитувальник жіночої адаптивності у
відношеннях з протилежною статтю, тест примативності та ін.
10. Отримане свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір –
літературний
письмовий
твір
наукового
характеру
«Психодіагностична методика «Структурна статеворольова шкала»
(Автори Кочарян О.С., Фролова Є.В.).
Задачі та перспективи
1. Обов’язкове подання до участі в міністерському конкурсі наукових
робіт (травень – червень 2014р.)
1). Наукова тема з екологічної психології (можливо з екологічним
факультетом) науковий керівник Кряж І.В.;
2). Наукова тема Кочарян О.С.;
3). ? м.б. Кривоконь Н.І.
2. Участь в університетському конкурсі.
3. Розвиток міжнародного співробітництва:
- індивідуальні контакти;
- пошук колективних грантів.
4. Пошук шляхів комерціалізації наукових розробок.
5.Збільшення видання монографій та підручників і навчальних
посібників з грифом МОН.

6. Наукова робота студентів. Участь у конкурсах наукових робіт з
позитивним результатом.
7. Робота аспірантури. Науковим керівникам посилити контроль за
своєчасним слуханням результатів наукових досліджень на кафедрі та
подання роботи в Спеціалізовану вчену раду для захисту.

