
I. Звіт про наукову роботу факультету психології  
за 2015-2016 навчальний рік 

 
Напрями наукових досягнень кафедр: 
 
-  Кафедра загальної психології – «Індивідуальна та колективна пам’ять в 
сучасному   суспільстві» (в межах робочого часу викладачів) 
Закінчився срок виконання у 2015 році, нова тема : «Розвиток і самореалізація 
особистості в освітньому середовищі» 
Тема закоординована номер держреєстрації  0116U005287.  Науковий керівник: 
доктор психологічних наук Олефір В.О. () 

 
- Кафедра прикладної психології  - «Психологічні особливості особистості та 
соціальних груп у контексті викликів сучасності» (в межах робочого часу 
викладачів)  
Закінчився срок у 2015 році , нова тема: «Стратегії підтримки психологічного 
здоров’я особистості в умовах кризи», тема закоординована номер держреєстрації  
0116U005286. Науковий керівник: доктор психологічних наук Кряж І.В. () 
 
- Кафедра психотерапії та психологічного консультування: «Моделі формування 
гендерної ідентичності у сучасному культурному просторі України». Номер 
держреєстрації – 0111U10554. Науковий керівник: доктор психологічних наук 
проф. Кочарян О.С. 
 
 

II. Проведення конференцій та семінарів. 
 

- Міжнародна студентська науково-практична конференція «Вектори психології» - 
2016, (27 квітня 2016 р.) – об’єднала молодих науковців України та Канади. 

Взяло участь більше 60 студентів та аспірантів з Харкова, Києва, Львова, 
Житомиру, Луцьку, Дрогобичу, а також з Вікторії (Канада). 

 
- Травень 2016, студентська англомовна конференція, в якій взяли участь студенти 
1-3 курсів факультету. 
 
- Листопад 2015 – студентська університетська конференція «Students researches in 
the modern psychological space» – в ній взяли участь студенти, аспіранти, молоді 
вчені факультету, а також інших факультетів університету. 
 

III. Наукові публікації та участь у конференціях 
 

 Каф.заг.п. Каф.приклад.п. Каф.п/т. Каф.педаг. 
Статті  14 25 10 13 
Теми  9 10 17 3 
Підр. - 3 - - 
Моногр. 1 1 1 - 

 
 



 
IV. Підготовка аспірантів  

 

В 2105 році аспірантуру закінчили 5 аспірантів з них: 
3 -  Такманкова М.Ю., Бару І.О., Ярова Н.А. (з/о) захистили дисертацію  
1 – Кочарян С.О.  пройшов слухання на кафедрі. 

 
      В 2016 році закінчується срок навчання в аспірантурі у : 
Зимовіна О.І. (науковий керівник доц. Заїка Є.В.) - робота подана до спеціалізованої 
Вченої ради Інституту соціальної психології; 
Свинаренко О.С.(науковий керівник Кочарян О.С.) – робота пройшла слухання на 
кафедрі. 
 

V. Наукова робота студентів. 
 

- 12 листопада, 1 тур студентської олімпіади з психології.  
Костюкова Марина (3к), Семеніхіна Ксенія (5к) – представляли факультет в м.Київ, 
Костюкова М. посіла друге місце, Семеніхіна К. перемогла у номінації «Найкращий 
практичний доробок» 
 
- Сачок Ксенія (5 к) посягла 3 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук (м.Одесса) 
- студенти факультету брали участь у конкурсі «Завтра.ua» 
Кремень Анастасія (4к) стала стипендіатом фонду В. Пінчука 
 
- З квітня 2016 року СНТ факультету координує участь координує участь студентів в 
університетському проекті «Харків’яни на фронтах АТО» 
 

VI. Рейтинг кафедр 
 

кафедра 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 
каф.заг.п. 12 8 31 8 31 35 
каф.прик.п. 5 3 3 9 24 27 
Каф.п.к. та п.т. 3 5 6 32 5 5 
Каф. педаг. 33 26 36 30 42 45 

- З 52 кафедр гуманітарнітарного та соціально-економічного профілю 
 
Рейтинг науково-педагогічних працівників (середнє значення). 

 

Кафедра 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 
каф.заг.п. 46,5 57,75 39,7 87,45 86,4 

каф.прик.п 47,7 28,4 26,8 108,3 86 
Каф.п.к. та п.т. 42,1 51,6 31,2 84,2 69,6 

Каф. педаг. 22,6 11,8 15,2 53,06 Нема даних 
 
 
 
 



Найвищі показники: 
 

Кафедра прикладної психології  - Луценко О.Л. (123,1) 
Кафедра загальної психології - Невоєнна О.А (132,35) 
Кафедра психологічного консультування ї психотерапії -  Терещенко Н.М. (105) 
Кафедра педагогіки – нема даних. 

 
VII.  Міжнародне співробітництво 

 

1. Програма ТЕМПУС  «Стійкий розвиток регіону у контексті екогуманістичного 
підходу», з боку університету (факультету) беруть участь проф. Крейдун Н.П.  
проф. Іванова О.Ф. партнер SEMSI  м. Відень Австрія (2014-2016) 
 
2. Програма  ТЕМПУС,  Impress - партнер університет Нортабрії (Великобританія) з 

боку університету (факультету) беруть учать Павленко В.М., Луценко О.Л., 
 

3. Участь у семінарі «Педагогіко-терапевтичні аспекти роботи з дітьми та 
підлітками, травмованими війною (STArt ) - жовтень, 2015р. 

 
4. Участь у семінарі по ТRE для знаття напруги, стресу та травми за методикою 

доктора Девіда Берселі при позбавленні від посттравматичного стресового розладу 
ПТСР ( Андреас Герольд, Швейцарія ) 
Вересень-жовтень 2016 
 

5. Участь у первинному етапі міжнародного проекту (спільно із університетом ім. 
Джона Хопкінса (США) та Києво-Могилянської академії) «Якісне дослідження 
психологічного здоров’я та психосоціальних проблем вимушених переселенців, 
ветеранів АТО та їх родин у Східній Україні .  
лютий - березень 2016р. 
 
Перспективи  
 

1. Пошук можливостей позабюджетного фінансування (госпдоговірна діяльність , 
пошук грантів, інноваційна діяльність) 

 
2.Підготовка наукових проектів для участі у міністерському конкурсі (в т.ч і 

молодіжних проектів) 
 
3. Розширення рамок міжнародного співробітництва. 
 
4. Підготовка монографій (в т.ч. колективних). 


