
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна  

 

ВИТЯГ 

з протоколу №  7   від 29 серпня 2018 року 

засідання вченої ради факультету психології 

 

 

СЛУХАЛИ: про затвердження голови методичної комісії факультету 

психології. 

 

ДОПОВІДАВ: декан факультету психології Крейдун Н. П. про завдання 

методичної комісії факультету у новому навчальному році й про затвердження 

голови методичної комісії.  

 

УХВАЛИЛИ: затвердити головою методичної комісії факультету 

психології доцента Гімаєву Юлію Азгатівну, кандидата психологічних наук, 

доцента кафедри загальної психології. 

 

 

Голова вченої ради                                                           Н. П. Крейдун  

 

 

Вчений секретар                                                                Л. М. Зотова  
 

 

 

  



 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Х А РКІ ВСЬ КИ Й НА ЦІ ОН АЛЬ НИЙ  УН ІВЕ РС ИТЕТ  

і м ен і  В .  Н .  К А РАЗ ІН А  

Ф АК УЛЬ ТЕТ  П СИ ХОЛ ОГІ Ї  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

              03 .09.2015 р .                 м.Харків                             №  3701/03 

 

Про персональний склад методичної комісії 

 

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу в Харківському 

національному університеті імені В.Н. Каразіна, для підготовки проектів навчально-

методичних документів (навчальних планів, програм тощо) та координації навчально-

методичної діяльності кафедр на факультеті 

 

ПРОПОНУЮ 

 

затвердити такий склад методичної комісії факультету психології:  

голова – Гімаєва Юлія Азгатівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри загальної психології; 

секретар – Фролова Євгенія Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри психологічного консультування і психотерапії; 

Крейдун Надія Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент, декан факультету 

психології; 

Іванова Олена Феліксівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

загальної психології; 

Кочарян Олександр Суренович, доктор психологічних наук, професор, завідувач 

кафедри психологічного консультування і психотерапії; 

Кряж Ірина Володимирівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

прикладної психології; 

Жукова Оксана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, в/о завідувача 

кафедри педагогіки; 

Невоєнна Олена Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент, заступник декана 

з навчальної роботи; 

Яворовська Любов Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, заступник 

декана з наукової роботи; 

Заїка Євгеній Валентинович, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

загальної психології; 

Павленко Валентина Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри прикладної психології; 

Зуєв Ігор Олександрович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної 

психології, відповідальний за методичне забезпечення дистанційного навчання. 

 

 

 

Декан                          Н.П. Крейдун 

 
 

 


