
Звіт завідувача кафедри прикладної психології факультету психології 

доктора психологічних наук, доцента Кряж І.В. 

ректору про роботу кафедри в 2018/2019 навчальному році 

 

1. Робота з кадрами 

1.1. Склад кафедри (кількість осіб та ставок): загальна кількість науково-педагогічних 

працівників – 16 осіб: 12,9 ставки; загальна кількість наукових працівників – 0; кількість 

докторів наук – 2 особи: 2,25 ставки; кількість кандидатів наук – 13 осіб (з них доцентів – 7 

осіб): 8,9 ставки; кількість доцентів без наукового ступеня – 0; кількість аспірантів – 4. 

 

1.2. Захист дисертацій, робота з аспірантами та докторантами. 

– Захист докторської дисертації: Луценко О.В. – 11 грудня 2018 р., Д 26.457.01 

– Захист кандидатських дисертацій викладачами кафедри:  

Гуляєва О.В. - 18 жовтня 2018 р., Д 64.051.08  

Ярош Н.С. - 14 листопада 2018 р., Д 26.453.01  
– Захист кандидатської дисертації аспирантами та здобувачами кафедри: 

Гранкіна-Сазонова  Н.В. – 27 червня 2019 р., Д 64.051.08 (здобувач; наук.керівник 

Кряж І.В.) 

– Рекомендовані до захисту кандидатські дисертації:  

"Психологічна структура підприємницької активності в малому бізнесі", грудень 2018, 

ст.викладач Яновська С.Г. (наук.керівник Кряж І.В.) 

"Особливості взаємозв’язку психологічного благополуччя з особистісною та соціальною 

ідентичністю", квітень 2019, аспірантка Джаббарова Л.В. (наук.керівник Павленко В.М.) 

«Особливості організації особистісного компоненту індивідуального досвіду», червень 2019 

р., здобувач Севостьянов П.О. (наук.керівник Кряж І.В.) 

 

У 2018-2019 навчальному році на кафедрі навчалися 4 аспірантки: 

1. Павленко Ганна Владимирівна - керівник д.психол.н., доц. Кряж І.В. 

2. Мироненко Ольга Миколаївна – керівник д.психол.н., доц. Кряж І.В. 

3. Баєва Карина Олегівна – керівник д.психол.н., доц. Кряж І.В. 

4. Левенець Наталя Володимирівна– керівник д.психол.н., доц. Кряж І.В.  

 

1.3. Підвищення кваліфікації, виконання плану стажувань. 

– За освітньою програмою "Українська мова – професійне спрямування" пройшли програму 

у повному обсязі та отримали сертифікати про підвищення кваліфікації: 

1. Зотова Л.М. № 0207-083 від 30.04.2019 р. 

2. Милославська О.В. № 0207- 093 від 30.04.2019 р.  

3. Москаленко В.В. № 0207-094 від 30.04.2019 р.  

4. Павленко Г.В. № 0207- 096 від 30.04.2019 р.  

 

– Луценко О.Л. отримала сертифікати: 

 Cambridge Assessment English А№6261072 від 12.07.2018 р. 

 591/11200 від 12.09.2018 р., Інститут біологічного зворотнього зв'язку. 

– Зімовіна Т.Є. пройшла навчання та отримала сертифікат від Товариства практикуючих 

психологів "Гештальт-підхід" 

– Яновська С.Г. 

 взяла участь у організаційно-діяльнісній грі. КНУ імені Тараса Шевченка, 15-16 березня 

2019, 

 пройшла навчання у літній школі та отримала сертифікат про підвищення кваліфікації 

(Мукачівський державний університет, Товариство незалежних експертів, Інститут 

психології імені Г.С.Костюка. 8-12 липня 2018 р.) 



 2 

1.4. Діяльність із забезпечення оптимального балансу досвідчених та молодих викладачів і 

науковців. 

Протягом навчального року на кафедрі працювали 6 викладачів-молодих науковців (віком 

до 35 років), з яких – 4 кандидати наук (захист однієї з яких відбувся у звітному періоді), одна 

аспірантка та один магістр-випускник 2019 року. 

Молодими науковцями кафедри виконаний проект "Стратегії професійної самореалізації у 

жінок", № держреєстрації 0118U006941. Керівник С.Д.К. Пуертас, відповідальний виконавець 

Павленко Г.В. 

В межах робочого часу викладачів виконана науково-дослідна робота «Стратегії 

підтримки психологічного здоров’я в умовах кризи», № держреєстрації 0116U005286, керівник 

– д. психол. н., доц., зав. кафедри прикладної психології І.В.Кряж, відповідальний виконавець 

ст.викл.Пуертас Д.М. 

 

1.5. Наявні проблеми та шляхи їх вирішення.  

Залишається проблемою розбіжність між запланованими та реальними витратами часу. Як і 

раніше, протягом навчального року виявлялися нові «авральні» завдання, при тому, що в 

індивідуальному плані вже передбачені в повному обсязі певні види роботи (відповідно 

нормативним документам), відмова від виконання яких погіршує якість роботи кафедри у 

цілому. Наслідком є розмивання пріоритетів, збої у плануванні викладачами свого поточного 

часу. Зокрема, прийняття Стратегій розвитку університету до 2025 р. супроводжувалося 

чималим числом інформаційних запитів, тобто вимогами негайного заповнення кафедрами 

різних форм. Слід зауважити також, що така важлива складова роботи викладача, як 

планування своєї роботи та звітування (з відповідною «папіро-творчістю»), не вважається 

роботою, оскільки вона не включена до переліку видів роботи.  

 

2. Результати науково-інноваційної діяльності і роботи з комерціалізації результатів НДР 

2.1. Фундаментальні та прикладні НДР, що виконуються за результатами конкурсу, 

проведеного МОН України, обсяги їх фінансування (номери тем, угод, контрактів, прізвища 

керівників).                                             

"Стратегії професійної самореалізації у жінок", № держреєстрації 0118U006941. Керівник 

С.Д.К. Пуертас. 60 000 грн. 

 

2.2. НДР, що виконуються за кошти держбюджету на конкурсній основі (ДФФД України, 

програма «Наука в університетах» тощо), обсяги їх фінансування в 2018 та 2019 роках (номери 

тем, угод, контрактів, прізвища керівників). 

– 

 

2.3. Роботи, що виконуються за договорами, грантами, замовленнями з іноземними 

замовниками, обсяги коштів, що надійшли до університету в 2018 та 2019 роках (номери тем, 

угод, контрактів, прізвища керівників). 

– 

 

2.4. Роботи, що виконуються за договорами, грантами, замовленнями з українськими 

замовниками, обсяги коштів, що надійшли до університету в 2018 та 2019 роках (номери тем, 

угод, контрактів, прізвища керівників). 

– 

2.5. Подання проектів для участі у міжнародних науково-освітніх програмах (навести назви 

програм, назви проектів, перелік партнерів). 

– 

 

2.6. Подання проектів для участі в українських науково-освітніх програмах (навести назви 

програм, назви проектів, перелік партнерів). 

– 
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2.7. Переговори, проведені з метою комерціалізації наукових результатів, та їх результативність. 

– 

 

2.8. Перелік інноваційних розробок, підготовлених для впровадження: 

 

О.Л.Луценко – "Методика оцінки схильності до низької фізичної активності" Свідоцтво про 

реєстрацію авторського права на твір № 88204 від 06.05.2019 р. 

 

2.9. Монографії, видані у провідних іноземних видавництвах наукової літератури 

– 

 

2.10. Монографії, видані за рішенням Ученої ради Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна.   

 Луценко О. Л. Монографія. Втрачена та нова адаптивність: сучасні психологічні 

особливості, що пов’язані з еволюційним минулим.  Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. 

– 312 с. 

 Сорока А.В. Монографія. Психологічні особливості соціалізації і ресоціалізації 

особистості після відбування терміну покарання. – Х. ФОП Бровін О. В., 2018.– 400 с. 

Рекомендовано до друку Вченою радою ХНУ імені В. Н. Каразіна (протокол № 9 від 17 

вересня 2018 р.) 

 

2.11. Статті, опубліковані у виданнях, що враховуються системами SCOPUS та Web of Science 

 Kryazh I. (2019) The Positive Effect of Nature Connectedness on Psychological Wellbeing: 

The Significance of Trust as a Mediator. Psychology. Journal of Higher School of Economics, 

vol. 16, no 1, pp. 27-49. DOI: 10.17323/1813-8918-2019-1-27-49 

 

2.12. Відомості щодо міжнародних конференцій, проведених на базі Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна, що були організовані кафедрою. 

 XV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної 

психології: екологічна парадигма сучасного образу життя і світу», 17-18.05. 2019 р. 

 Міжнародна студентська наукова конференція «Вектори психології - 2019», 24.04.2019 р. 

 Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми оптимального функціонування 

особистості в сучасних умовах", 25. 10. 2018 р.  

 

2.15. Організація наукової роботи студентів та її результати.  

На факультеті працює секція студентського наукового товариства кафедри прикладної 

психології. Голова секції кафедри: Фільчакова А.С. (4 курс) 

Куратор секції: ст.. викладач, к.психол. н. Зімовіна Т.Є. 

 

1. Публікації студентів та аспірантів кафедри: 

Статті: 

1. Сусак Г.М. , Луценко О. Л. Модель стресостійкості для військовослужбовців різних 

рангів/ ХНУ імені В.Н. Каразіна. Проблеми оптимального функціонування особистості в 

сучасних умовах: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 

2018 р., м. Харків. С. 185-186 

2. Москаленко В.В. Цигічко К.Д. Арт-терапія як метод розвитку обдарованості дитини/ 

Харківський осінній марафон психотехнологій: тези доповідей, Ч.2, ХПДУ ім.. Г.С. 

Сковороди  – 2018С. 219-220 

3. Павленко Г.В. Невизначеність як актуальна проблема сучасної психології/ ХНУ імені 

В.Н. Каразіна. Проблеми оптимального функціонування особистості в сучасних умовах: 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2018 р., м. Харків. С. 

131-132 (аспірант) 
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4. Зімовіна Т. Є. Мороз Ю.О. Чому хворіють діти: які особливості взаємовідносин у родині 

можуть сприяти виникненню захворювань у дітей молодшого шкільного віку [Текст]/ 

Молодий вчений. — 2019. — №5. 

5. Літвякова В. Ю., Терещенко О.Ю. Vorstellungen über Gerechtigkeitsgefühl in der 

Psychologie / Збірник студентських наукових праць у двох частинах «Сучасні тенденції у 

науці», факультет іноземних мов ХНУ ім. Каразіна, Харків.  2019. С. 45-52. (науковий 

керівник Зотова Л.М.) 

6. Іванчихіна К. О., Терещенко О.Ю. Begriff der Unbestimmtheit in den psychologischen 

Forschungen/ Збірник студентських наукових праць у двох частинах «Сучасні тенденції у 

науці», факультет іноземних мов ХНУ ім. Каразіна, Харків.  2019. С. 25-29. (науковий 

керівник Павленко Г.В.) 

7. Кочкіна К., Терещенко О.Ю. Willenseigenschaften der Persönlichkeit/ Збірник 

студентських наукових праць у двох частинах «Сучасні тенденції у науці», факультет 

іноземних мов ХНУ ім. Каразіна, Харків. 2019. С.29-34. (науковий керівник Сорока А.В.) 

8. Богдановський С. О., Терещенко О.Ю. Persönlichkeit im psychodynamischen Ansatz/ 

Збірник студентських наукових праць у двох частинах «Сучасні тенденції у науці», 

факультет іноземних мов ХНУ ім. Каразіна, Харків. 2019. С. 9-12. (науковий керівник 

Барінова Н.В.) 

Тези: 

1) Сап’ян Є. О. Відповідальність як особистісна характеристика/  Тези доповідей учасників 

міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора С. П. 

Бочарової / Збірник "Особистість, суспільство, закон", Харків 2019. С. 133-136. (ПС-23, 

куратор Милославська О.В.) 

2) Богдановський С. О. Загальна характеристика девіантної поведінки/ Тези доповідей 

учасників міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора 

С. П. Бочарової , Збірник "Особистість, суспільство, закон", Харків 2019. С. 164-167. 

(ПС-23 куратор Милославська О.В.) 

3) Іванчихіна К. О. Феномен невизначеності у психології/ Тези доповідей учасників 

міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора С. П. 

Бочарової , Збірник "Особистість, суспільство, закон", Харікв 2019. С. 56-60. (ПС-23) 

4) Цигічко К. Д. Творчість як складова обдарованості особистості/. Тези доповідей 

учасників міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора 

С. П. Бочарової , Збірник "Особистість, суспільство, закон", Харків 2019. С. 146-150 

(ПС-23) 

5) Літвякова В. Ю. Особливості суб’єктивного сприйняття справедливості/ Тези доповідей 

учасників міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора 

С. П. Бочарової , Збірник "Особистість, суспільство, закон", Харків 2019. С. 187-191. 

(ПС-23) 

6) Базилевська Л. О. Особливості уявлення студентів про особистість  куратора та тьютора 

ЗВО /Матеріали Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Вектори 

психології – 2019, Харків. 2019. С.89-95 (науковий керівник Яновська С.Г.) 

7) Іванчихіна К. О. Феномен невизначеності у психологічному просторі/ Матеріали 

Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Вектори психології – 2019, 

Харків. 2019. С.128-132 (науковий керівник Павленко Г.В.) 

8) Мороз Ю. О. Социальная поддержка у учащихся с риском суицидального поведения / 

Матеріали Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Вектори 

психології – 2019, Харків. 2019. С. 158-161 (науковий керівник Зімовіна Т.Є.) 

9) Полянська П.О. Взаємозв’язок музичних вподобань та життєво-ціннісних орієнтацій 

студентів / Матеріали Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції 

«Вектори психології – 2019, Харків. 2019. С. 175-178 (науковий керівник Москаленко 

В.В.) 

10) Погановська П.С. Особливості соціально-психологічного тренінгу/ Матеріали 

Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Вектори психології – 2019, 
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Харків. 2019. С. 173-175 

Участь у конференціях 

Студенти приймали участь у наступних конференціях: 

1) Міжнародна наукова практична конференція присвячена пам’яті професора 

Бочарової, 25 квітня 2019 р., м. Харків, Україна (5 студентів 3 курсу) 

2) Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Вектори психології – 2019, 

16 квітня 2019 р., м. Харків, Україна (5 студентів різних курсів) 

Організація конференцій: 

До організаційного комітету студентської науково-практичної конференції «Вектори 

психології – 2019» факультета психології ХНУ імені В.Н. Каразіна, увійшли члени СНТ 

кафедри прикладної психології, а саме:  

Літвякова Вероніка ПС-23 (керівник Зотова Л.М.) 

Іванчихіна Ксенія ПС-23 (керівник Павленко А.В.) 

Базилевська Людмила ПС-31 (керівник Яновська С.Г.) 

Нерушенко Є.І. ПС-23 (керівник Москаленко В.В.) 

Дмитрієва О.І. ПС-23 (керівник Гуляєва) 

Переможці олімпіади: 

Серед переможців 1 туру олімпіади з психології, друге та третє місце посіли студенти груп 

кураторів кафедри прикладної психології: 

2 місце: Герасімова Л. (4 курс, куратор: Зімовін О.І.) 

3 місце: Тімченко В. (2 курс, куратор: Милославська О.В.) 

 

2.16. Наявні проблеми та шляхи їх вирішення: 

Як і раніше, найбільш актуальними залишаються питання фінансування фундаментальних 

досліджень та пошук замовників на виконання прикладних проектів. Нагальними завданнями 

залишаються підвищення англомовних компетенцій як умови входження у англомовний 

науковий простір; публікації у високорейтингових наукометричних виданнях. Важливим є 

реалізація творчого потенціалу молодих викладачів кафедри, отримання грантів на реалізацію 

наукових проектів. 

 

3. Результати роботи із забезпечення якості освіти 

3.1. Відомості про загальне та навчальне навантаження кафедри, середнє навантаження на 

1 ставку науково-педагогічних працівників (НПП).   

7693 год. (+210 ауд.годин –міжфакультетські дисципліни) – загальне навантаження кафедри;  

1355 год. – лекційне навантаження; середнє навантаження на 1 ставку науково-педагогічного 

працівника – 596,4 годин.  

 

3.2. Розвиток матеріальної бази навчального процесу. 

– 

3.4. Запровадження нових навчальних дисциплін (надати список, прізвища викладачів-

розробників).  

o «Лідерство» доц. Луценко О.Л. – розроблена та проведена в Каразінській Школі Бізнесу 

для магістрів спеціальності «менеджмент», 5 та 6 курси, 45 аудиторних годин, 4 кредити. 

o «Психологія» проф. Кряж І.В. (економічний факультет) 

o «Психологічне організаційне консультування» ст.викл. Зімовін О.І. (1 к магістри)          

o «Психологія індивідуальності» ст.викл Гуляєва О.В. (міжфакультетська дисципліна) 

o «Психологія спілкування» доц.Зотова Л.М. (міжфакультетська дисципліна) 

 

3.5. Робота з вступниками, профорієнтаційна активність. 

              У межах виконання комплексної програми «Абітурієнт - 2019» працівниками кафедри 

прикладної психології були проведені наступні заходи: 

1. Оновлюється інформація про вступну кампанія на сайті факультету. 

2. Проведено "День відкритих дверей" на факультеті. 
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3. Діє “Гаряча лінія” для абітурієнтів на сайті факультету психології, сторінка для 

абітурієнтів, розміщується інформація у соціальних мережах (ФБ, Instagram). 

4. У рамках договорів про науково-практичну співпрацю із загальноосвітніми навчальними 

закладами постійно проводилися профорієнтаційні бесіди зі старшокласниками. 

5. Індивідуальні консультативні бесіди зі старшокласниками-членами МАН Харківського 

національного університету імені В.Н.Каразіна.  

 

3.6. Видання підручників та іншої навчальної літератури (з грифом МОН України та без грифу 

МОН України) (надати список). 

 Павленко В.М. "Етнопсихологія", Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. ‒ 448 с.: 

підручник, рекомендований до друку вченою радою університету. 

 Зимовин А.И., Заика Е.В. Методики исследования эмоциональной сферы человека: 

учебно-методическое пособие / Е.В. Заика, А.И. Зимовин. – Х.: "ПромАрт", 2018. – 260 с.: 

навчальний посібник, рекомендований до друку вченою радою університету. 

 

3.7. Розміщення навчальної та методичної літератури в репозитарії університету  

 Кряж І.В. Лекції з практичної психології у маркетингу та рекламі – презентації (12 файлів) 

(http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/14514) 

 Особистість в умовах глобальних екологічних змін: сприйняття загроз та долаюча поведінка 

 Кряж І.В. Mediating role of Trust between Emotional Intelligence and Positive Functioning of 

Personality 

 Кряж І.В. Прошлое Украины в представлениях жителей Западной и Восточной Украины 

 Кряж І.В. Анализ системы социальных идентификаций  в контексте индивидуальной 

временной перспективы 

 Сусак Г. М., Луценко О. Л. Модель стресостійкості для військовослужбовців різних рангів  

 Луценко О. Л., Штриголь Д. В., Міхановська Н. Г. Психологічні наслідки домашнього 

насильства на адресу дітей: природа порушень та стійкості  

 

3.8. Забезпечення навчальних дисциплін електронними навчальними ресурсами, розміщеними 

на сайті університету (плани та програми, електронні версії підручників, навчальних посібників, 

лекційні презентації, матеріали для самостійної роботи студентів, завдання для самоконтролю, 

приклади екзаменаційних білетів тощо). 

 

Кряж І.В               Екологічна психологія 

Кряж І.В.              Методи багатомірного аналізу в психології 

Кряж І.В.    Психологія здоров’я   

Крейдун Н.П.  Психологія. Вступ до спеціальності  

Крейдун Н.П.  Загальна психологія : емоційно-вольові процеси  

Павленко В.М. Нейро та патопсихологія (патопсихологія)  

Луценко О.Л. . Психодіагностика  

Сорока А.В.  Юридична психологія   

Москаленко В.В. Загальна психологія. Вступ до психології     

Зімовіна Т.Є. Диференційна психологія   

Яновська С.Г. Експериментальна психологія                   

Павленко В.М. Клінічна психодіагностика   

Луценко О.Л. Психофізіологія   

Пуертас Д.М.      Практична психологія у маркетингу та рекламі 

Яновська С.Г. Психологія підприємництва   

Павленко В.М. Етнопсихологія   

Барінова Н.В. Психологічні аспекти групової динаміки   

Яновська С.Г. Психологія конфліктів   

Яновська С.Г. Техніки соціально-психологічного тренінгу   

Зімовін О.І. Психологія соціальної роботи   

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/14514
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Милославська О.В.  Кризова психологія 

Зотова Л.М. Соціальна психологія   

Луценко О.Л.      Соціально-психологічна компетентність для професійного розвитку 

Зімовін О.І.          Психологічне організаційне консультування 

 

3.9. Розвиток кафедрального веб-сайту.  
Веб-сторінка кафедри: http://psychology.univer.kharkov.ua/prykladna.htm 

 

3.10. Контроль якості навчального процесу, аналіз проведення відкритих занять. 

Були проведені відкриті заняття:  

Кількість проведених відкритих занять – 14.  

За I семестр 

№ 

п/п 

ПІБ Дата, час, аудиторія 

 

Тема, дисципліна Факультет, 

курс 

1. Луценко О.Л. 01.10.2018 

10.10 – 11.30 

ауд. 435 

Лекція 
"Психофізіологія пам`яті" 

Дисципліна: "Психофізіологія" 

Факультет 

психології, 

2 курс 

2. Кряж І.В. 09.10.2018 

12.00 – 13.20 

ауд. 415 

Тема: "Міське середовище". 

Дисципліна: "Екологічна 

психологія" 

Факультет 

психології, 

1 курс (м.) 

3. Ярош Н.С. 11.10.2018 

17.00 – 18.20 

ауд. 4-1 

(вул. Мироносицька, 1) 

Лекція 
"Психічні процеси: мислення та 

уява" 

Дисципліна: "Психологія" 

Економічний 

факультет, 

1 курс 

4. Сорока А.В. 22.11.2018 

10.10 – 11.30 

ауд. 418 

Лекція 
"Судово-психологічна 

експертиза" 

Дисципліна: "Юридична 

психологія" 

Факультет 

психології, 

4 курс 

За II семестр 

№ ПІБ Дата, час, 

аудиторія 

Тема, дисципліна Факультет, 

курс 

1.  Лютенко Р.А. 04.03.2019  

10.10-11.30  

ауд. 437 

Практичне заняття 

"Метод інтерв'ю в маркетингу та 

рекламі". 

Дисципліна "Практична психологія в 

маркетингу та рекламі" 

факультет 

психології,  

4 курс 

2.  Яновська С.Г. 20.03.2019 

12.00-13.20 

ауд.450 

Лекція 

"Психологія психологічного 

експерименту". 

Дисципліна "Експериментальна 

психологія" лекція 

факультет 

психології,  

1 курс 

3.  Зотова Л.М. 21.03.2019 

12.00-13.00 

ауд. 418 

Лекція 

"Місце спілкування в системі 

спілкування людини".  

Дисципліна"Соціальна психологія"  

факультет 

психології,  

2 курс 

4.  Москаленко В.В. 03.04.2019   

15.20-16.40 

 ауд. 415 

Лекція 

"Національний характер". 

Дисципліна "Етнопсихологія" 

факультет 

психології,  

3 курс, з/ф 

5.  Павленко В.М. 16.04.2019   

 10.10-11.30 
Лекція 

"Класифікація розладів мислення та 

факультет 

психології,  

http://psychology.univer.kharkov.ua/prykladna.htm
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 ауд. 449 способи їх виявлення у клініці".  

Дисципліна "Нейропсихологія та  

патопсихологія" 

3 курс  

6.  Павленко Г.В. 18.04. 2019 

12.00-13.20 

ауд.439 

Практичне заняття  
"Вимірювання престижності професії 

методом парних порівнянь". 

Дисципліна "Експериментальна 

психологія" 

факультет 

психології,  

1 курс 

7.  Барінова Н.В. 22.04.2019 

12.00-13.20 

ауд.488 

Лекція 

"Психологія особистості А.Адлера". 

Дисципліна "Психологія особистості" 

соціологічний 

факультет,  

1 курс 

8.  Гуляєва О.В. 25.04.2019   

10.10-11.30  

ауд. 415 

Практичне заняття  

"Підходи до розуміння волі". 

Дисципліна "Загальна психологія. 

Емоційно-вольові процеси" 

факультет 

психології,  

1 курс 

9.  Милославська 

О.В. 

26.04.2019 

10.10-11.30  

ауд.6-57 (Ц.К.) 

Лекція 

"Конфлікти та методи їх долання". 

Дисципліна "Педагогіка та 

психологія" 

факультет 

математики і 

інформатики, 

2 курс 

10.  Зімовіна Т.Є. 13.05.2019 

08.30-9.50 

ауд.418 

Лекція 

"Підходи до вивчення характеру та 

особистості: типи характеру в 

залежності від стиля реагування у 

стресовій ситуації" 

Дисципліна "Деференційна 

психологія" 

факультет 

психології,  

2 курс 

 

 

3.11. Оновлення форм і методик викладання. 

     Викладачами кафедри широко застосовуються проблемні лекції, лекції бінарного типу, 

тренінгові форми роботи, групові дискусії, групові проекти тощо, розробляються нові завдання 

для активізації наукового та творчого потенціалу студентів.  

Професором Кряж І.В. розроблені завдання для командної  роботи студентів для проведення 

тренінгу екологічної сензитивності, а також  використовуються групові дослідницькі проекти 

як форма самостійної роботи студентів.   

Викладачи кафедри широко використовують аналіз кейсів на лекційних та практичних 

заняттях.    

Доц. Луценко О.Л. в курсах “Soft Skills for Professional Development” (Соціально-

психологічна компетентність для професійного розвитку) та «Лідерство» використовує 

відеозаписи (академічних дебатів,  групових студентських презентацій) з подальшим аналізом 

відповідно до теми та завдань заняття  (оцінка рівний-рівного за допомогою методу 

стандартизованого спостереження Бейлза за означеними критеріями;  написання рефлексивного 

есе з аналізу сильних/слабких сторін та можливостей вдосконалення). Також в курсі 

«Лідерство» використовується завдання на самостійну роботу «Інтерв’ю лідера», за умовами 

якого студенти шукають лідера, домовляються про інтерв’ю, розробляють питання інтерв’ю за 

встановленими критеріями, проводять його і пишуть есе на його основі. 

Використовуються «лекції вдвох» із участю студентів, тобто лекція проводиться у формі 

дискусії між двома різними теоретичними чи практичними школами (доц. Москаленко В.В.).  

Протягом року на кафедрі працював методичний семінар, на якому здійснювався обмін 

педагогічним досвідом, також обговорювалися питання, пов’язані з викладанням психології як 

міжфакультетської дисципліни. 

 

3.12. Розробка електронних (дистанційних) курсів за заочною формою навчання, 
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запровадження елементів електронного навчання при навчанні за денною формою (надати 

назви курсів, прізвища викладачів-розробників). 

1. Сорока А.В. Кримінальна психологія – отриманий сертифікат. 

2. Яновська С.Г. Експериментальна психологія – курс готується до сертифікації 

3.13. Викладання англійською мовою (які дисципліни викладаються, кількість НПП, які беруть 

участь у викладанні). 

«Соціально-психологічна компетентність для професійного розвитку» “Soft Skills for 

Professional Development” – доцент Луценко О.Л. (для магістрів 2 курсу ф-ту психології) 

 

3.14. Робота з працевлаштування випускників та її результати. 

1. Організація та проведення комплексу заходів у рамках проекту "Старт кар'єри". 

2. Організація та проведення двох ярмарок вакансій 

3. Організація та проведення мотиваційних зустрічей, презентацій з випускниками  і з 

роботодавцями. 

4. Участь роботодавців-випускників  у проведенні занять (семінарів, майстер-класів тощо) 

у рамках курсу "Вступ до спеціальності". 

5. Організація то проведення моніторингу працевлаштування випускників кафедри 2019 

року. 

6. У рамках кураторських годин проведення професійних майстер-класів та відкритих 

лекцій роботодавців. 

7. Формування бази контактів успішних випускників для розміщення інформації про них 

на сайті факультету. 

Укладено договори з 14 установами України щодо проведення різних видів практик з 

подальшим працевлаштуванням студентів. 

 

3.15. Інтернаціоналізація навчального процесу, забезпечення академічної мобільності 

працівників та осіб, які навчаються, залучення іноземних студентів та аспірантів, участь у 

програмах спільних дипломів. 

– 

 

3.16. Наявні проблеми та шляхи їх вирішення. 

Важливою умовою інтернаціоналізації навчального процесу є високий рівень володіння 

англійською мовою. На разі необхідний рівень володіння англійською мовою підтверджений 

лише доц. Луценко О.Л., тож лише один навчальний курс викладається англійською. Завданням 

є отримання відповідних сертифікатів (В2) іншими викладачами та поступове впровадження 

викладання англійською інших навчальних дисциплін. 

 

 

4. Міжнародне та міжвузівське співробітництво: 

 Налагоджені контакти з колегами з Австрії, Литви, США, які взяли участь у роботі 

міжнародної конференції з екологічної психології. 

 В межах робочої програми науково-освітнього співробітництва із факультетом 

філософських та соціальних наук БГУ (м.Мінськ, Білорусь) білоруські науковці брали 

участь у роботі міжнародної конференції з екологічної психології, студенти БГУ брали 

участь в «Векторах психології», наші студенти – в молодіжній конференції БГУ. 

 Доц. Павленко В.М. бере участь в проекті Swiss National Science Foundation – 

американсько-швейцарський проект “Ambient Faith and Public Religion” (Coordinator – 

Catherine Wanner).  

 Викладачі кафедри входять до редколегій зарубіжних наукових видань: доц. Луценко О.Л. 

– "Вестник психофизиологии" (Санкт-Петербург), доц. Павленко В.М. –"UNIGEO" 

(Тбілісі).   

 Доц. Луценко є членом European health psychology society, членом Human Behavior and 
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Evolution Society (HBES) – Суспільство Людської Поведінки та Еволюції.О.Л.  

 Ст. викл. Зімовін О.І. є дійсним членом РОО "Белорусское общество психологов" 

(свідотство №28). 

 Викладачі кафедри взяли участь у 3 міжнародних конференціях. 

 

5. Виховна робота, взаємодія зі студентським самоврядуванням та його органами  

Протягом року куратори груп відвідували студентів, що мешкають у гуртожитку № 10 з 

метою перевірки побутових умов проживання студентів у гуртожитку та виконання студентами 

правил проживання у гуртожитку. При складанні списку на поселення до гуртожитку були 

враховані оцінки кураторів щодо чистоти та порядку в кімнатах і на блоках та оцінки 

представників органів студентського самоврядування щодо участі студента у громадському 

житті університету та факультету. 

Організовано та проведено екскурсії для студентів 1-го курсу в Музей університету; 

студенти старших курсів регулярно відвідують виставки Єрмілов-центру та галереї 

Семирадського. 

Студенти беруть участь у обласних, Всеукраїнських та Міжнародних змаганнях.  

Гр. ПС-23 (куратор Милославська О.В.) Бухтіярова Є., Цигічко К. - І та ІІІ місце у 

обласних спортивних змаганнях «Спорт протягом життя» серед студентів ВНЗ III-IV рівня 

акредитації Харківської області з черлідингу та 1 місце у Всеукраїнських змаганнях з 

черлідингу; 

Гр. ПС-41 (куратор Зімовіна Т.Є.) Заїка Д. - І місце у Харківських обласних спортивних 

змаганнях з таєквандо та 1 місце в кубку України в розділі «Спарінг»; 

Гр. ПС-42 (куратор Зімовін О.І.) Бистрік Д.– І та ІІ місце у Всеукраїнських відкритих 

змаганнях зі спортивних танців, ІІІ місце у Міжнародних змаганнях зі спортивних танців, І 

місце в V фестивалі з бальних танців «Харківський вальс». 

У факультетській олімпіаді в цьому році брали участь студенти з груп ПС-23 (куратор – 

О.В.Милославська); ПС-33 (куратор – Л.М.Зотова); ПС-41 (куратор – Т.Є.Зімовіна); ПС-42 

(куратор – О.І.Зімовін), ПС-43 (куратор – В.В.Москаленко). 

За результатами конкурсу на кращу академічну групу група ПС-23 (куратор – 

О.В.Милославська) посіла 2 місце в університетському конкурсі.  

6. Робота зі створення безпечних умов праці та навчання, забезпечення протипожежної 

безпеки 

    Для дотримання правил протипожежної безпеки на кафедрі прикладної психології проведені 

наступні заходи:  

1. 03.09.2018 р. та 12.02.2019 р. проведені планові інструктажі з питань охорони праці на 

робочому місці під підпис працівників кафедри.  

2. Призначено відповідального за стан протипожежної безпеки на кафедрі – 

Каліниченко Г.Є. 

3. Призначено інспектора з протипожежної безпеки ф-ту психології  – Севост`янова П.О. 

4. У приміщенні кафедри прикладної психології наочно розміщено інструкцію з 

протипожежної безпеки та номер телефону для виклику пожежної служби. 

5. Згідно з нормативними документами, на відстані не більш ніж 10 метрів від приміщення 

кафедри (ауд. 419) встановлено вогнегасник, розміщено інформаційну табличку про його 

наявність та використання. 

6. Здійснюється постійний контроль щодо виконання заборони використання 

електроприладів поза межами спеціально відведених місць. 

 

7. Завдання кафедри у наступному навчальному році 

1. Подання на розгляд вченої ради університету навчальних посібників: 

 «Психологія», навчальний посібник для студентів непсихологічних факультетів 

(Гуляєва О.В., Мілославська О.В.,  Поліванова О.Є.) 
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«Психологія екозбереження» - проф.Кряж І.В. 

2. Підготовка наукових статей в журналах, що мають імпакт-фактор, або входять до бази 

даних SCOPUS та у вихідних даних яких вказано Харківський університет імені 

В.Н.Каразіна. 

3. Участь у підготовці до публікації колективної монографії про психологію студентства. 

4. Участь у проекті «Новітні психолого-педагогічні технології навчання». 

5. Участь у реалізації програми інклюзівної освіти. 

6. Проходження внутрішнього аудиту освітніх програм, проведення методичного семінару 

з критеріїв оцінювання освітніх програм. 

7. Посилення практичної спрямованості навчального процесу,  поширення баз виробничої 

практики за рахунок долучення потенційних роботодавців. 

8. Підвищення англомовної компетентності викладачів кафедри. 

 

 

Завідувач кафедри ____________________  Кряж І. В. 
     підпис   прізвище, ініціали 

 28 серпня 2019 р. 


