
ЗВІТ 

про роботу Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів 

та молодих вчених факультету психології Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна протягом 2015 р. 

 

На сьогоднішній день розвиток науки на факультеті психології займає 

значне місце у житті студентів, аспірантів та викладачів. Маючи ґрунтовний 

науковий базис продовжуються наукові пошуки як у класичних напрямках, 

таких як психологія пам’яті, гендерна психологія, історія психології, так і у 

сучасних галузях науки: екологічна психологія, психологія маркетингу та 

реклами, психологія кризових станів та інше.   

Студенти факультету психології проводили наукові дослідження у рамках 

виконання курсових, бакалаврських та магістерських праць. Кращі роботи 

входять до Золотого фонду дипломних робіт факультету психології. 

У 2015 навчальному році студенти та аспіранти факультету психології 

брали активну участь у різноманітних наукових заходах університетського, 

регіонального, всеукраїнського та міжнародного масштабу.  

19 березня на факультеті психології відбувся перший тур Всеукраїнської 

студентської олімпіади з психології. Переможцями олімпіади було визнано: 

Фартушну Катерину, Левченко Анастасію, Попова Едуарда.  Марченко Карина 

нагороджено дипломом у номінації «Кращий практик». Фартушна Катерина та 

Попов Едуард представляли факультет на другому етапі олімпіади, що 

проходила у м. Київ. 

14-15 травня відбулась традиційна міжнародна науково-практична 

конференція «Вектори психології-2014», що об’єднала молодих науковців з 

України, Росії та Білорусі.  У рамках конференції було проведено пленарне 

засідання, робота двох секцій: загальної та прикладної психології, проведено 

круглий стіл. Було видано збірник матеріалів конференції, усього взяло участь 

53 студентів з різних країн. Вперше в історії факультету, в рамках конференції 

відбувся регіональний конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності 



психологія, в якому прийняли участь студенти 7 ВНЗ м. Харкова. В 

перспективах розвитку, вихід на всеукраїнський рівень. 

26 травня на факультеті психології відбулась студентська англомовна 

конференція «Student’s researches in the modern psychological space». У 

конференції взяли участь студенти факультету психології та юридичного 

факультету 1-3 курсу. 

Студенти факультету психології брали участь у конкурсі «Завтра.UA», 

усього 7 чоловік, до другого етапу конкурсу обрано Зубрицьку Олену.   

Студенти-члени Наукового товариства факультету взяли активну участь у 

організації та проведенні тижня святкування Наукового товариства 

університету, що проходив 9-11 листопада. Науковим товариством 

університету була відзначена активність, ініціативність та особистий вклад 

студентів факультету до організації свята. 

12 листопада у рамках святкування 15-річчя факультету психології 

відбувся перший тур Всеукраїнської студентської олімпіади з психології. 

Переможцями олімпіади було визнано: 

23 листопада на факультеті психології відбулась студентська 

університетська англомовна конференція «Students’ researches in the modern 

psychological space». У заході взяли участь студенти, аспіранти та викладачі 

факультету психології, інших факультетів ХНУ імені В.Н. Каразіна, усього -  

більше 20 чоловік. 

Протягом 2015 р. НТ факультету психології було проведено 5 засідань 

секцій: 1 - теоретичної психології, 2- прикладної психології та 2 - клінічної 

психології та психотерапії. Засідання проводилися у форматі майстер-класів, 

воркшопів, відкритих лекцій. До заходів були залучені працівники Навчально-

наукової психологічної служби університету, актори Плейбек-театру «Живое 

зеркало», воєнні лікарі та практикуючі психологи, а також викладачі 

факультету. 

 Активно працює кіноклуб, у рамках якого студенти дивляться фільм, а 

потім дискутують з приводу психологічних феноменів зазначених у даному 

фільмі. У якості експертів клубу виступають викладачі кафедри психологічного 



консультування та психотерапії. У  2015 р. засідання клубу проводилися 

щомісячно. 

 Також треба відзначити роботу профорієнтаційного клубу «Психолог», 

що проводить профорієнтаційну роботу зі старшими школярами. Заняття 

відбуваються щонеділі, взяти участь у заняттях може кожний бажаючий. 

Профорієнтаційна робота є одним з видів практичних занять у студентів 

першого курсу. 

 Члени СНТ факультету брали участь у якості волонтерів у організації 

міського заходу «Ніч науки» та у україно-польскому проекті «Наукові 

пікники»,  що проходили у вересні 2015 року. У жовтні 2015 року відвідали 

науково-практичну конференцію «Сучасні світоглядні орієнтації. 

Міждисциплінарні аспекти» у м.Полтава, де прослухали відкриті лекції 

докторів та кандидатів наук психологічних наук з різних міст України, а також 

стали учасниками майстер-класів. 

 В 2015 р. відновив свою роботу клуб «Час та ми», та проведено 9 

засіданнь.  

 Студенти факультету психології брали активну участь у волонтерських 

заходах з допомоги вимушеним переселенцям та відвідали відкриту лекцію та 

тренінг Френка Пьюселика, відомого американського психолога з 

проблематики посттравматичних розладів. 

 Перспективними напрямки розвитку студентського наукового товариства 

факультету психології у 2016 році є: 

 поліпшення роботи секцій та клубу математичних методів;  

 збільшення кількості призерів у конкурсах наукових робіт; 

 пошук грантів наукових проектів; 

 заохочення студентів, що посіли призові місця, або мають високий рівень 

наукових досягнень; 

 співпраця зі студентами-психологами Харкова, України для інших країн; 

 вдосконалення системи інформування студентів щодо наукових проектів, 

конкурсів, конференцій, тощо.  



 спільно з адміністрацією факультету, організація та участь у конкурсі 

наукових робіт для студентів-психологів м. Харкова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

про роботу СНТ факультету психології Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна протягом 2014/2015 н.р. 

На сьогоднішній день розвиток науки на факультеті психології займає 

значне місце у житті студентів, аспірантів та викладачів. Маючи ґрунтовний 

науковий базис продовжуються наукові пошуки як у класичних напрямках, 

таких як психологія пам’яті, гендерна психологія, історія психології, так і у 

сучасних галузях науки: екологічна психологія, психологія маркетингу та 

реклами, психологія кризових станів та інше.   

Студенти факультету психології проводили наукові дослідження у рамках 

виконання курсових, бакалаврських та магістерських праць. Кращі роботи 

входять до Золотого фонду дипломних робіт факультету психології. 



У 2014/2015 навчальному році студенти та аспіранти факультету 

психології брали активну участь у різноманітних наукових заходах 

університетського, регіонального, всеукраїнського та міжнародного масштабу.  

7 листопада на факультеті психології відбулась студентська 

університетська англомовна конференція «Student’s researches in the modern 

psychological space». У заході взяли участь студенти, аспіранти та викладачі 

факультету психології, інших факультетів ХНУ імені В.Н. Каразіна, усього -  

більше 35 чоловік.. 

19 березня на факультеті психології відбувся перший тур Всеукраїнської 

студентської олімпіади з психології. Переможцями олімпіади було визнано: 

Фартушну Катерину, Левченко Анастасію, Попова Едуарда.  Марченко Карина 

нагороджено дипломом у номінації «Кращий практик». Фартушна Катерина та 

Попов Едуард представляли факультет на другому етапі олімпіади, що 

проходила у м. Київ. 

26 травня на факультеті психології відбулась студентська англомовна 

конференція «Student’s researches in the modern psychological space». У 

конференції взяли участь студенти факультету психології та юридичного 

факультету 1-3 курсу. 

Студенти факультету психології брали участь у конкурсі «Завтра.UA», 

усього 7 чоловік, до другого етапу конкурсу обрано Зубрицьку Олену.   

14-15 травня відбулась традиційна міжнародна науково-практична 

конференція «Вектори психології-2014», що об’єднала молодих науковців з 

України, Росії та Білорусі.  У рамках конференції було проведено пленарне 

засідання, робота двох секцій: загальної та прикладної психології, проведено 

круглий стіл. Було видано збірник матеріалів конференції, усього взяло участь 

53 студентів з різних країн. Вперше в історії факультету, в рамках конференції 

відбувся регіональний конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності 

психологія, в якому прийняли участь студенти 7 ВНЗ м. Харкова. В 

перспективах розвитку, вихід на всеукраїнський рівень. 



Протягом 2014/2015 н.р. СНТ факультету психології було проведено 

засідання секцій: теоретичної психології, прикладної психології та клінічної 

психології та психотерапії.  

 Активно працює кіноклуб, де студенти дивляться фільм, а потім 

дискутують з приводу психологічних феноменів зазначених у даному фільмі. У 

якості експертів клубу виступають викладачі кафедри психологічного 

консультування та психотерапії. У  2014/2015 н.р засідання клубу проводилися 

щомісячно. 

 Також треба відзначити роботу профорієнтаційного клубу «Психолог», 

що проводить профорієнтаційну роботу зі старшими школярами. Заняття 

відбуваються щонеділі, взяти участь у заняттях може кожний бажаючий. 

Профорієнтаційна робота є одним з видів практичних занять у студентів 

першого курсу. 

 Члени СНТ факультету брали участь у якості волонтерів у організації 

міського заходу «Ніч науки» та у україно-польскому проекті «Наукові 

пікники»,  що проходили у вересні 2015 року. 

 В 2014/2015 н.р. відновив свою роботу клуб «Час та ми», та проведено 3 

засідання.  

 Студенти факультету психології брали активну участь у волонтерських 

заходах з допомоги вимушеним переселенцям та відвідали відкриту лекцію та 

тренінг Френка Пьюселика, відомого американського психолога з 

проблематики посттравматичних розладів. 

  Перспективними напрямки розвитку студентського наукового 

товариства факультету психології у 2014/2015 навчальному році є: 

 поліпшення роботи секцій та клубу математичних методів;  

 збільшення кількості призерів у конкурсах наукових робіт; 

 пошук грантів наукових проектів; 

 заохочення студентів, що посіли призові місця, або мають високий рівень 

наукових досягнень; 

 співпраця зі студентами-психологами Харкова, України для інших країн; 



 вдосконалення системи інформування студентів щодо наукових проектів, 

конкурсів, конференцій, тощо.  

 спільно з адміністрацією факультету, організація та участь у конкурсі 

наукових робіт для студентів-психологів м. Харкова. 

 


