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КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ 

ФАКУЛЬТЕТУ ПСИХОЛОГІЇ 

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА 

НА 2020 – 2025 РОКИ 

 

1. Стратегія розвитку кафедри  

Освітня, наукова та організаційна діяльність кафедри психологічного 

консультування і психотерапії факультету психології ґрунтується на вимогах 

чинного законодавства України: Конституції України, Законів України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», 

нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, положеннях 

Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019–2025 роки та 

нормативних документів Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна. 

Метою діяльності кафедри є організація і здійснення на високому рівні 

освітньої, наукової, методичної та організаційної роботи зі здобувачами 

вищої освіти, проведення наукових досліджень за профілем кафедри, 

підготовка науково-педагогічних кадрів і підвищення їхньої наукової, 

педагогічної та професійної кваліфікації. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно кафедра виконує наступні 

завдання: 

– організація та здійснення освітнього процесу, навчально-виховної, 

методичної, наукової роботи в межах, визначених факультетом психології 

(університетом); 

– забезпечення підготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного 

рівня відповідно до стандартів вищої освіти; 

– розподіл навчальної та інших видів роботи між науково-педагогічними 

працівниками; 
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– здійснення наукових досліджень та проведення інноваційної діяльності, 

визначення кола виконавців кожної наукової теми; 

– проведення роботи з підвищення кваліфікації науково-педагогічних та 

інших працівників; 

– надання висновків із відповідними рекомендаціями при прийнятті на 

роботу науково-педагогічних працівників та при продовженні трудових 

відносин з ними; 

– внесення вченій раді факультету подання про дострокове розірвання 

контракту із завідувачем кафедри; 

– щорічне наприкінці навчального року заслуховування, обговорення та 

оцінювання виконання науково-педагогічними працівниками індивідуальних 

планів роботи за навчальний рік; 

– проведення пошуку грантів на виконання наукових досліджень, в тому 

числі закордонних, держбюджетних та госпдоговір них тем, готує запити із 

виконання науково-дослідних робіт; 

– організація та проведення семінарів, вебінарів та online-лекцій, науково-

методичних семінарів, конференцій з відомими українськими та 

закордонними фахівцями у галузі психологічного консультування, 

психотерапії та психології; 

– рецензування дисертаційних робіт та авторефератів. 

Роботу кафедри необхідно розвивати за такими напрямами: робота з 

кадрами та організаційна робота; навчально-методична робота;  науково-

дослідна робота; міжнародне співробітництво.   

2. Організаційна робота та кадрове забезпечення 

2.1. Забезпечити ефективні управлінські заходи щодо всіх напрямів 

діяльності кафедри, підтримання демократичних і самоврядних засад, 

врахування думки і передових пропозицій та ідей всіх членів колективу, що 

спрямовано на впровадження напряму «Університетський менеджмент» 

«Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019-2025 роки». 

Постійно  
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2.2. Забезпечити заходи щодо підвищення фахового рівня науково-

педагогічних працівників кафедри шляхом проходження стажування у 

провідних навчальних закладах освіти Європи та України. 

Не менше 

одного стажування працівника кафедри на рік 

- всього не менше 5 стажувань 

2.3. Забезпечити взаємодію і проведення спільних наукових та 

методичних заходів з профільними кафедрами психологічних факультетів 

класичних університетів України, укласти угоди про співпрацю з ними (з 

дозволу керівництва Університету та факультету). 

Постійно 

2.4. Забезпечити розширення та оновлення баз для проходження 

виробничої практики, укласти угоди про співпрацю з організаціями, що 

можуть стати потенційними базами практик (з дозволу керівництва 

Університету та факультету) задля посилення практичної складової 

підготовки майбутніх фахівців спеціальності «Психологія», спрямоване на 

реалізацію визначеної в розділі «Інфраструктура каразинського 

університетського життя» «Стратегії розвитку Каразінського університету на 

2019-2025 роки». 

Щорічно 

2.5. Організувати комплексну профорієнтаційну діяльність: участь у 

проведенні Днів відкритих дверей в Університеті, проведення зустрічей зі 

школярами та іншими можливими абітурієнтами, використовувати 

можливості соціальних мереж тощо. 

Щорічно 

2.6. Організувати діяльність із забезпечення працевлаштування 

випускників: участь у проведенні ярмарок вакансій в Університеті, зустрічей 

із роботодавцями та успішними випускниками факультету, використовувати 

можливості соціальних мереж, спрямоване на реалізацію визначеної в 
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проекті «Випускники Каразінського» «Стратегії розвитку Каразінського 

університету на 2019-2025 роки». 

Щорічно 

2.7. Здійснювати виховну роботу зі студентами, організувати та 

контролювати роботу кураторів, мотивувати студентів брати участь у 

культурно-просвітницьких заходах, заходах з популяризації психологічних 

знань, волонтерській діяльності тощо. 

Постійно 

3. Навчально методична робота  

3.1. Сформувати цілісний механізм внутрішньо кафедральної роботи 

із забезпечення якості освіти шляхом обміну досвідом, проведення 

методичних семінарів, відкритих занять, підвищення ефективності 

взаємовідвідувань працівниками кафедри. 

Постійно 

3.2. Здійснити заходи з удосконалення якості методичного 

забезпечення навчального процесу, наповнення його інноваційним змістом.  

Постійно 

3.3. Розширювати та оновлювати МФД та факультативи, які 

пропонуються кафедрою до вибору студентів. 

Щорічно 

3.4. Розробити електронне забезпечення навчальних програм, 

розробку і наповнення матеріалів дистанційних курсів кафедри, розміщення 

на сайті кафедри всіх навчально-методичних матеріалів, що стосуються 

змісту навчання, всебічна реалізація завдань розділу «Електронне навчання» 

«Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019-2025 роки»; 

Поетапно, до кінця 2025 р. 

3.5. Забезпечити зростання кількості та належну якість підготовки 

викладачів, що мають право викладати дистанційні курси. 

Щорічно 
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3.6. Створення умов для отримання викладачами кафедри 

сертифікатів рівня В2 з англійської мови в рамках реалізації стратегії 

розвитку університету, спрямоване на реалізацію визначеної в розділі 

«Каразінська університетська освітня діяльність» «Стратегії розвитку 

Каразінського університету на 2019-2025 роки». 

Щорічно 

3.7. Забезпечити міждисциплінарний та міжгалузевий зв’язок під час 

викладання психологічних дисциплін на інших факультетах університету. 

Щорічно 

3.8. Забезпечити якісну підготовку матеріалів до акредитації освітніх 

програм, за якими здійснюється навчання на факультеті психології та інших 

факультетах університету, відповідно до дисциплін, що викладаються 

кафедрою. 

За необхідності 

3.9. Удосконалити використання сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій у діяльності кафедри та її науково-педагогічних 

працівників, роботи з формування електронних центрів знань, використання 

інтерактивних методик навчання, орієнтування в наукометричних базах 

тощо. 

Постійно 

 

4. Науково-дослідна робота 

4.1. Забезпечити якісну підготовку та своєчасний захист докторів 

філософії. 

Постійно 

4.2. Забезпечити виконання базової НДР «Ранні емоційні схеми як 

чинники соціального функціонування особистості». Це дозволить розширити 

науково-дослідну роботу кафедри, спрямовану на виконання напряму 

«Каразінський університет у глобальному науково-освітньому просторі у 
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2025 році» «Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019-2025 

роки». 

До кінця 2024 р. 

4.3. Організувати постійно діючий науковий семінар з актуальних 

проблем психологічного консультування, психотерапії та медичної 

психології за профілем кафедри з науковими доповідями докторів наук та 

аспірантів (за наявності). 

Постійно 

 

4.4. Забезпечити функціонування секції СНТ «Клінічна психологія» 

під курацією співробітників кафедри.  

Постійно 

4.5. Оптимізація керівництва науковими студентськими роботами для 

участі у всеукраїнських і міжнародних студентських конкурсах наукових 

робіт, олімпіадах, наукових конференціях; 

Постійно 

4.6. Забезпечити участь працівників кафедри в організації та 

проведенні студентської наукової конференції «Вектори психології». 

Щорічно 

4.7. Забезпечити участь працівників кафедри в організації та 

проведенні І туру Всеукраїнської студентської олімпіади з психології. 

Щорічно 

4.8. Підготувати монографію з проблематики психології та 

психотерапії емоційних схем. 

До кінця 2025 р. 

4.9. Провести міжнародну науково-практичну конференцію з питань 

наукових досліджень та розробок кафедри. Це дозволить виконати напрям 

«Каразінський університет у глобальному науково-освітньому просторі у 

2025 році» «Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019-2025 

роки». 
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До кінця 2024 р. 

4.10. Забезпечити розвиток і зміцнення наукових шкіл статеворольової 

психології, психології залежної особистості й поведінки та клієнт-

центрованого підходу у психологічному консультуванні і психотерапії. 

Постійно  

4.11. Забезпечити участь науково-педагогічних працівників кафедри в 

міжнародних, всеукраїнських конференціях, круглих столах (симпозіумах), у 

тому числі інтернет-конференціях. 

Не менше 1 участі 1 працівника за рік 

4.12. Досягти публікації здобутків провідних науковців кафедри у 

журналах, що включено до міжнародних наукометричних баз Web of Science 

та Scopus, що є спрямованим на виконання напряму «Каразінський 

університет у глобальному науково-освітньому просторі у 2025 році» 

«Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019-2025 роки». 

Не менше 1 кафедральної публікації за рік 

4.13.  Забезпечити функціонування за профілем кафедри 

спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора психологічних наук (доктора філософії в галузі психології). 

До кінця 2020 р. (надалі – за потреби) 

 

4.14. Забезпечити за профілем кафедри якісний рівень надання 

матеріалів до наукових журналів «Психологічне консультування і 

психотерапія» та «Вісник Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна» (серія «Психологія»). 

Постійно 

 

5. Міжнародне співробітництво 

5.1. Забезпечити обмін науково-педагогічними працівниками та 

можливість стажування в зарубіжних університетах, спрямований на 

виконання напряму «Каразінський університет у глобальному науково-



8 
 

освітньому просторі у 2025 році» «Стратегії розвитку Каразінського 

університету на 2019-2025 роки». 

За окремим планом (за наявності) 

5.2. Забезпечити ефективне міжнародне співробітництво з 

профільними кафедрами факультетів психології університетів європейських 

держав у освітній та науковій сфері, спрямований на виконання напряму 

«Каразінський університет у глобальному науково-освітньому просторі у 

2025 році» «Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019-2025 

роки». 

За окремим планом (за наявності) 

 

5.3. Довести до завершення підписання підписання договіру про 

співпрацю з   Інститутом дослідження населення та людини Болгарської 

академії наук, а також з проф. Сальваторе Джакомуцци про організацію 

проекта з судової психотерапії FOTRES. 

 

5.4. Підготувати пропозиції щодо отримання грантів з проблематики 

напрямів діяльності кафедри. 

Згідно строків подання пропозицій 

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЧНОГО 

КОНСУЛЬТУВАННЯ І ПСИХОТЕРАПІЇДО 2025 р. 

 

№  2019 2025 

 Освітня робота   

1. Зріст відсотка викладачів, які викладають 

європейськими мовами 
28,57% 85,71% 

2. Зріст відсотка дисциплін, які реалізують 

електронне навчання 
0,06% (1) 35,29%  (6) 
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3. Впровадження новітніх психолого-

педагогічних технологій 
  

4. Підготовка нових курсів, у тому числі для 

студентів іншіх факультетів 
2 4 

5. Створення нових баз виробничої практики 

поза університетом 
0 4 

6. Створити нові освітньо-наукові програми 

для магістрів “Психологічне консультування 

і психотерапія”, “Клінічна психологія з 

основами психотерапії” 

0 2 

 Міжнародне співробітництво 

 

  

7. Кількість договорів про співпрацю 

(міжнародні угоди) 
0 2 

8. Ріст академічної мобільності викладачів 1 

(14,29%) 

3 (42,86%) 

 Наукова робота   

9. Опублікувати статті в журналах, які 

індексуються у психометричних базах 

Scopus, WoS 

2 8 

10. Опублікувати статті в журналах, які входять 

у категорію "Б" 
 100 

11. Забезпечити належний рівень журналу 

“Психологічне консультування і 

психотерапія” для його індексації 

наукометричними базами Scopus, WoS 

Фаховий 

Категорія 

"Б" 

Scopus, 

WoS 

12. Опублікувати монографії “Клієнт-

центрована психотерапія” (Кочарян О.С.), 

“Психологічна травма:  

військовослужбовцям з психологічною 

постстресовою дезадаптацією” (колективна) 

 2 

13. Провести міжнародні конференції з проблем 

немедичної психотерапії 
 3 

14. Регулярно проводити теоретичний семінар 

кафедри з проблем немедичної психотерапії 

та гендеру. 

 щомісячно 
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15. Вступ до грантових програм 0 1 

16. Заключити угоди про співробітництво з 

Університетом имені Фройда (проф. А. 

Прітц, К. Гарбер), Болгарською Академією 

Наук (Р. Георгієва), ХМАПО (кафедра 

сексології, медичної психології, медичнрої 

та психологічнох реабілітації),  Інститутом 

психології НАПН України (проф. С.Д. 

Максименко), Київським національним 

університетом імені Тараса Шевченка ( 

проф. Л.Ф. Бурлачук), Вірменським 

педагогічним університетом імені Абовяна 

(проф. С.С. Худоян), ДУ “Інститут 

неврології, психіатрії та наркології” АМН 

України (проф. Шестопалова), проект 

FOTRES (проф. С. Джакомуцци). 

  

17. Забезпечити своєчасний захист дисертацій  100% 

 Робота з абітурієнтами   

18. Сприяти пошуку талановитої молоді у 

рамках програми “Абітурієнт” 
 постійно 

 Методична робота   

19. Підготовити підручники з курсів "Основи 

сексології" (Кочарян О.С., Терещенко Н.М.), 

"Основи неврозології та психіатрії" 

(Федосєєв В.А., Кочарян О.С., Терещенко 

Н.М.), "Психотерапія дітей та підлітків" 

(Федосєєв В.А., Лісена А.М., Терещенко 

Н.М., Харченнко А.О.). 

  

 Просвітницка робота   

20. Здійснювати публічні лекції та виступи у 

ЗМІ на регулярній основі для підвищення 

рівня психологічної культури населення 

 постійно 

 


