
 

Звіт завідувача кафедри прикладної психології факультету психології 

доктора психологічних наук, доцента Луценко О.Л. 

ректору про роботу кафедри у 2020/2021 навчальному році 
 

1. Робота з кадрами 
1.1. Склад кафедри (кількість осіб та ставок): загальна кількість науково-педагогічних 

працівників – 15 осіб: 12,65 ставки; загальна кількість наукових працівників – 0; кількість 

докторів наук – 2 особи: 2 ставки; кількість кандидатів наук – 14 осіб, з них доцентів – 8 

осіб: 7,4 ставки; кількість доцентів без наукового ступеня – 7; кількість аспірантів – 3. 

 

1.2. Захист дисертацій, робота з аспірантами та докторантами. 

– Захист кандидатських дисертацій працівниками кафедри:  
Павленко Г.В. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 053 – Психологія, 30.03.2021, Харківський національний університет імені В.Н. 

Каразіна  
 

У 2020-2021 навчальному році на кафедрі навчалися 3 аспірантки: 

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

2. Левенець Н.В. – керівник д.психол.н., доц. Кряж І.В. 

3. Оксиненко І.М. – керівник д.психол.н., доц. Кряж І.В. 

 

Публікації аспірантів кафедри: 

Статті: 
1. Pavlenko, H. (2020). Resources of subjective well-being of the person in the conditions 

of uncertainty (on the example of COVID-19 quarantine). Science and Education a New 

Dimension. Pedagogy and Psychology, VIII (94), 236, 105109. DOI: 

10.31174/SENDPP2020236VIII9424. Retrieved from 

http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ped_psy_viii_236_94.pdf 

 

Тези: 
1. Левенець Н.В., Кряж І. В. Екзистенційна визначеність як чинник суб’єктивного 

благополуччя студентської молоді. Матеріали І Міжнародної науково-практичної 

конференції «Інноваційний потенціал соціальної роботи в сучасному світі: на межі 

науки та практики», 20-21.05.2021. Чернігів. 2021. 

2. Баєва К.О., Кряж І.В. Роль екологічної позиції та екологічної самоефективності в 

активації зусиль для рішення екологічних проблем. Матеріали XVIІ Міжнародній 

науково-практичній  конференції «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

ПСИХОЛОГІЇ: Психологічний зміст екосоціальних катастроф», 14-15 травня 2021 

р. 

3. Павленко Г.В. Особливості прояву особистісних диспозиції в суб’єктивних та 

об’єктивних умовах невизначеності життя. Paradigmatic   view   on   the   concept   of 

  world   science.August 21, 2020 Toronto, Canada: European Scientific Platform. Is.2. 

P.159-161.  

4. Павленко Г.В. Ресурси суб’єктивного благополуччя з урахуванням суб’єктивної 

невизначеності життя. Science, society, education: topical issues and development 

prospects. Abstracts of the 10th International scientific and practical conference. 29-31 

August, Kharkiv, Ukraine, р. 21-27. 

 

1.3. Підвищення кваліфікації, виконання плану стажувань. 



Гуляєва О.В. IN THE INTERNATIONAL SKILLS DEVELOPMENT (NHE WEBINAR) ON THE 

THEME “THE CLOUD STORAGE SERVICE FOR THE ONLINE STUDYING ON THE EXAMPLE 

OF THE ZOOM PLATFORM”. 28 September - 05 October 2020 (Lublin, Republic of Poland) 
Милославська О. В. 
IN THE INTERNATIONAL SKILLS DEVELOPMENT (NHE WEBINAR) ON THE THEME “THE 

CLOUD STORAGE SERVICE FOR THE ONLINE STUDYING ON THE EXAMPLE OF THE ZOOM 

PLATFORM”  
ES №1683/2020. 28 September - 05 October 2020 (Lublin, Republic of Poland) 
Барінова Н.В. 
International internship program in Psychology “Methodology for interdisciplinary research in the social and 

behavioral sciences” (ECTS credits: 4. 8) from 10 November to 28 December 2020 

Барінова Н.В.  

 International internship program in Psychology “The methodology of counselling and psychotherapy in the 

Arab world: intercultural approach” (ECTS credits: 3.0) from 12 April to 26 April 2021 

Яновська С.Г. Тренінг-семінар “Форми організації і принципи стратегічного мислення” 20-24 липня 

2020р. Яновська С.Г. Зимова психологічна школа "Рефлексія у життєдіяльності та психологічних 

практиках", с. Пилипець Закарпатська обл. 1  – 5 лютого  2021 року 

Яновська С.Г. Тренінг-семінар “Рефлексія у життєдіяльності та психологічних практиках” 1-5 лютого 

2021р. 

Яновська С.Г. Підвищення кваліфікації за освітньою програмою “Організація підсумкового 

контролю знань у дистанційному форматі на базі LMS Moodle”. Грудень 2020. 

Яновська С.Г. Сертифікат № 2021 -78 про складання екзамену на визначення рівня володіння 

англійською мовою. Рівень В2 (Upper-Intermediate). 

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

науковців. 

Протягом навчального року на кафедрі працювали 3 викладачі-молоді науковці 

(віком до 35 років), кандидатів наук - Ярош Н.С., Зимовін О.І., Павленко Г.В. (захист 

відбувся у березні 2021 р.). 

В межах робочого часу викладачів проводилась науково-дослідна робота 

«Психологічне забезпечення оптимального функціонування особистості та спільноти», № 

держреєстрації 0120U103363, керівник – д. психол. н., доц., зав. кафедри прикладної 

психології І.В.Кряж, відповідальний виконавець к.психол.н. Ярош Н.С. 

 

1.5. Наявні проблеми та шляхи їх вирішення.  

Потрібно активізувати способи залучення молодих кадрів - розміщувати інформацію 

про конкурс у соцмережах, запрошувати аспірантів, шукати через базу випускників. Є 

проблема з “заорганізованістю” - багато вимог, багато інформації, праці, що не 

входить до індивідуального плану (виникають залучення до конференцій, заходів, які 

не передбачалися в індивідуальному плані на початку року), що потрібно виконувати 

у позаурочний час, що робить наші робочі місця недостатньо привабливими для 

молоді. 

  

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).                                             

«Дослідження та розвиток характеристик мотиваційної сфери особистості керівників 

первинних профспілкових організації  Профспілки працівників освіти і науки України», 

керівник Яновська С.Г (34000 грн). 19 квітня-20 травня 2021 р. 

 



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

програма «Наука в університетах» тощо), обсяги їх фінансування в 2019 та 2020 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 2019 та 2020 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 2019 та 2020 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). 

– 

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

результативність. 

 

Були проведені переговори з 2 комерційними організаціями Харкова (галузь - 

агропромисловість, харчова промисловість). Результати - замовлення не поступило. 

Комерційна пропозиція кафедри розміщена на сторінці кафедри на сайті факультету 

психології.  

 

2.8. Перелік інноваційних розробок, підготовлених для впровадження: 

 

Отримане  свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір та впровадження 

методики: 

Яновська С.Г., Махновський С.С., Базилевська Л.О. Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір № 101522 “Методика діагностики міжособистісних стосунків 

кураторів та студентів” 29 грудня 2020. 
Луценко О.Л. Даниленко Г. М., Міхановська Н. Г., Сотнікова-Мелешкіна Ж. В., Штриголь Д. В., 

Островська Г. Є. Спосіб оцінки психосоціальної дисфункції у школярів. Інформаційний лист про 

нововведення в сфері охорони здоров’я № 162-2021. – МОЗ України, Український центр наукової 

медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи (Укрмедпатентінформ). Київ, 2021. – 4 с. 

Напрям впровадження: педіатрія, дитяча психіатрія, гігієна дітей та підлітків, дитяча та медична 

психологія. 

 

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.   

– 

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

Science 

1. Yarosh, N., Artiukhova, V., Panchenko, V., Fera, S., & Prykhodko, D. Stress-Coping Behavior 

of the Individual as a Psychological Problem in the Context of the Application of Sanogenic 

Health Thinking.. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(1), 183-

201. https://doi.org/10.18662/brain/12.1/178 

https://doi.org/10.18662/brain/12.1/178
https://doi.org/10.18662/brain/12.1/178


URL: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/brain/article/view/3985. Web of Science. 

2021 

 

2.  Сорока А.В. Возрастные особенности готовности к ресоциализации личности в 

постпенитенциарный период [Электронный ресурс] 

// Психология и право. 2021. Том 11. №2. C. 106—119. DOI:10.17759/psylaw.2021110208 

(Web of Science) 

 

3. Вирна Ж.П., Гошовский Я.А., Кочарян А.С., Баринова Н.В., Гайдучик П.Д. 

Психотерапия сепарационной тревоги в условиях лечебной реабилитации: специфика и 

направления работы с пациентами// Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. 

2020, том 11, № 4, с. 739-753. 

 

2.12. Відомості щодо міжнародних конференцій, проведених на базі Харківського 

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

● Міжнародна студентська наукова конференція «Вектори психології - 2021», 

23.04.2021 р. 

● “Modern Social Psychology: Theory and Practice” 

inremoteformatwithintheframeworkofthe XI International Scientific and Practical 

Conference “Time of Challenges and Opportunities: Problems, Solutions and Prospects”, 

м.Рига (Латвія), 13-15 травня 2021. 
 

2.13. Відомості щодо всеукраїнських конференцій, проведених на базі Харківського 

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

- 
2.14. Подання матеріалів для здобуття державних премій в галузі науки і техніки, 

стипендій, грантів, премій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, НАН України. 

- 

2.15. Організація наукової роботи студентів та її результати.  

На факультеті працює секція студентського наукового товариства кафедри прикладної 

психології. Голова секції кафедри: Закутня І. В. (3 курс) (наук.керівник Яновська С.Г.). 

Голова СНТ факультету – Іванчихіна К.О.. (наук.керівник Павленко Г.В.). .Проведено 2 

он-лайн семінари щодо організації досліджень студентів, результати, яких було 

презентовано на Всеукраїнських студентських наукових конференціях та конкурсах. Було 

підготовлено презентацію наукової роботи для участі у  II етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади з психології Тімченко В.В. (наук. керівник Яновська С.Г.) (жовтень 2020). 
 

Переможці І, ІІ, ІІІ премії на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із 

природничих, технічних і гуманітарних наук  

          Богдановський С.О. (науковий керівник Гуляєва О.В.). І місце у 2 турі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова 

психологія», м. Одеса. 

        Конєва К. М. (науковий керівник Кряж І.В.). Третє місце  Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт із галузі знань «загальна та соціальна психологія», м. 

Херсон. 

 

Публікації студентів кафедри: 

Статті: 
1. Ярош Н.С., Розумна М.В. Особливості копінг-стратегій студентів, які виховувались у неповній родині // 
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія. 2020. № 69. C. 29-36. 

https://lumenpublishing.com/journals/index.php/brain/article/view/3985


2. Яновська С.Г., Махновський С.С., Туренко Р.Л., Зотова Л.М., Базилевська Л.О. Методика діагностики 

міжособистісних стосунків куратора та студентів// Вісник Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна. Серія Психологія. 2020. № 68. C. 62-68. 
3.Яновська С.Г., Туренко Р.Л.,  Тімченко В.В. Attitudes to Death of Middle-Aged in the Context of the Covid-19 Pandemic // 

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія. 2020. № 69. C. 55-63. 
4. Луценко О.Л., Успенська В.В. «Сестра із сестрою, як риба з водою»: індивідуально-психологічні 

особливості та стосунки жінок-сиблінгів в залежності від умов зростання в сім’ї. Вісник Харк. нац. ун-ту 

імені В.Н. Каразіна. Серія: Психологія. 2021. Вип. . С. .  
 

Тези: 
1. Фоменко С.О. Особливості соціально-психологічної адаптації у студентів в залежності від 

виразності установки на егоїзм/альтруїзм. Цифровізація науки та сучасні тренди її розвитку : мат. 

конф. Молодіжної наукової ліги (Дніпро, 28 березня, 2021 р.). https://doi.org/10.36074/liga-26.03.2021 

2. Гмирь О. А., Сорока А.В. Взаємозв’язок емоційного вигорання та особистісних 

властивостей педагогів. «ВЕКТОРИ ПСИХОЛОГІЇ – 2021». Матеріали Міжнародної 

молодіжної наукової конференції (23 квітня 2021 р., м. Харків, Україна). – Харків.–С. 40–

43. 

3. Гмирь О. А., Сорока А.В. Взаємозв’язок емоційного вигорання та формально-динамічних 

властивостей педагогів. Проблеми особистісних ресурсів у навчальній та професійній 

діяльності: матеріали наук.-практ. конф., 27-28 травня. 2021 р. Харк. нац. ун-т. — Харків: 

ФОП Бровін О.В., 2021. – С 169–172. 

4. Долгих Р. С., Ярош Н. С. Самотрансценденція як особистісний ресурс при 

переживанні страху смерті у молоді. Проблеми особистісних ресурсів у навчальній 

та професійній діяльності, Харків, 27-28 травня. 2021 р. Харк. нац. ун-т. — Харків: 

ФОП Бровін О.В., 2021. 

5. Солапанов Є.С. Особливості зв’язку самооцінки та комплексів особистості. Міжнародна 

студентська наукова онлайн-конференція “Вектори психології-2021”, 23 квітня 2021р. (м. 

Харків, Україна). С. 46-50 

6. Шумова І. В. Деструктивна особистість у сучасному суспільстві.Міжнародна студентська 

наукова онлайн-конференція “Вектори психології-2021”, 23 квітня 2021р. (м. Харків, 

Україна). С. 75-78. 

7. Милославська О., Гуляєва О., Нерушенко Є. Емоційна компетентність і психологічне 

здоров’я особистості. Проблеми науки та практики, завдання та шляхи вирішення : 

матеріали VІ Міжнародної, науково-практичної конференції (Мілан, Італія, 26 – 30 жовтня, 

2020 р.).  С. 458-461. 

8. Гуляєва О., Милославська О., Сулейманова Є. До проблеми стресостійкості професійних 

спортсменів командних видів спорту. Актуальні питання науки та практики : матеріали 

VІІ Міжнародної, науково-практичної конференції (Лондон, Велика Британія, 02 – 06 

листопада, 2020 р.)  С. 669-672. 

9. Гуляєва О.В., Сулейманова Є.О. Особливості копінг-стратегій як особистісних ресурсів у 

професійних спортсменів. Проблеми особистісних ресурсів у навчальній та професійній 

діяльності : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (Харків, 27 

– 28 травня, 2021 р.). Харків, 2021. С. 96 – 99. 
10. Фіцай В.М. Психологічні особливості маніпуляцій кінематографу. Міжнародна 

студентська наукова онлайн-конференція “Вектори психології-2021”, 23 квітня 2021р. (м. 

Харків, Україна). С. 50-52. 

11. Павленко Г.В., Іванчихіна К.О. Довіра до себе як ресурс суб’єктивного благополуччя 

курсантів. Проблеми особистісних ресурсів у навчальній та професійній діяльності, 27-28 

травня 2021р. (м. Харків), с.141-145 

12. Закутня І. В., Яновська С. Г. Особливості зв’язку самооцінки жадібності людини та оцінки 

жадібності інших. Міжнародна студентська наукова онлайн-конференція “Вектори 

психології-2021”, 23 квітня 2021р. (м. Харків, Україна). С. 44-47. 

 

Участь у конференціях 
Студенти брали участь у таких конференціях: 

1. Міжнародна студентська наукова онлайн-конференція  «Вектори психології - 2021»,  

23.04.2021. (Солапанов Є.С. наук.керівник Ярош Н. С.; Шумова І. В. наук.керівник 

https://doi.org/10.36074/liga-26.03.2021


Ярош Н.С., Фіцай В.М. наук.керівник Павленко Г.В., Закутня І.В., наук. керівник 

Яновська С.Г.) 

2. Тиждень факультету (інтерактивні заходи в мережі Instagram, Телеграм із запрошенням 

викладачів кафедри), 10-14.05.2021. 

3. Інтерактивий марафон PSΨDO в мережах Instagram, Телеграм з випускниками та 

викладачами факультету. 23.04.2021, 28.04.2021, 05.05.2021, 12.05.2021 

4. “Modern Social Psychology: Theory and Practice”  the XI International Scientific and 

Practical Conference “Time of Challenges and Opportunities: Problems, Solutions and 

Prospects”, м.Рига (Латвія), 13-15.05.2021 

5. Міжнародна студентська наукова конференція “Цифровізація науки та сучасні тренди її 

розвитку” 26.03.2021 р. (м. Дніпро) (Фоменко С.О. наук.керівник Гуляєва О.В.) 

6. Проблеми особистісних ресурсів у навчальній та професійній діяльності, 27-28 травня 

2021р. (м. Харків) (Іванчихіна К.О. наук.керівник Павленко Г.В.)  

 

Організація конференцій: 

До організаційного комітету студентської науково-практичної конференції «Вектори 

психології – 2021» факультету психології ХНУ імені В.Н. Каразіна, увійшли члени 

СНТ кафедри прикладної психології. 

 

2.16. Наявні проблеми та шляхи їх вирішення: 

В науковій, інноваційній роботі та комерціалізації залишається низка проблем. 1) 

Складнощі з публікаціями у наукометричних журналах - НПП було рекомендовано 

почати з українських наукометричних журналів та були надані списки 2021 р. таких 

журналів з WoS та Scopus. Проблема ще в тому, що  багато НПП не розуміють, що 

потрапляють на “хижі” видавництва - конференції, журнали, книжкові видавництва і за 

гроші публікуються там, думаючи, що вони мають справжні авторитетні закордонні 

публікації. Для цього персонально та у робочій групі в Телеграм були надіслані 

матеріали щодо “хижих” видавництв, пояснена різниця, надані відповідні посилання. 

Пропонується провести відповідний методологічний семінар. 

2) Комерціалізація відбувається дуже рідко, оскільки НПП або не використовують 

можливості для пошуку таких, або не мають компетенцій, або просто перевантажені 

основною працею. Зокрема була пропозиція-замовлення на проведення тренінгів для 

міжнародної організації, що підтримує біженців з Луганської/Донецької областей, але 

ніхто не взявся виконати це замовлення. Пропонується провести методологічний 

семінар з визначенням шляхів пошуку, а також, планувати менше основного 

навантаження, щоб залишався час на такі проекти, які виникають протягом року. 3) 

Недостатня мовна компетентність заважає включатися в міжнародні команди та 

міжнародні наукові спільноти. Рішення - заохочення НПП вивчати англійську до рівня 

В2. 

 

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).   

7731 год. (+163 ауд.годин –міжфакультетські дисципліни) – загальне навантаження 

кафедри; 

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

педагогічного працівника – 599 годин.  

 

3.2. Розвиток матеріальної бази навчального процесу. 

– 

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

розробників): 



“Психологія лідерства” для аспірантів, Луценко О.Л.  

“Дизайн та планування наукового дослідження з психології” для аспірантів,  Кряж 

І.В.  

Зімовін О.І. 

“Основи створення психокорекційних, психопрофілактичних і реабілітаційних 

програм” для бакалаврів і магістрів (згідно рекомендацій роботодавців), Сорока А. В., 

Севостьянов П. О.  

Програма для інституту післядипломної освіти «Формування та розвиток мотивації успіху 

досягнення  в учасників освітнього процесу», Яновська С.Г. 

 

3.5. Робота з вступниками, профорієнтаційна активність. 

З метою популяризації кафедри та залучення нових магістрантів, аспірантів, 

абітурієнтів були створені нові сторінки у соцмережах Твіттер, Інстаграм, Лінкедін 

крім вже існуючої на Фейсбуці.               

У межах виконання комплексної програми «Абітурієнт - 2020» працівниками кафедри 

прикладної психології були проведені наступні заходи: 

1. Оновлюється інформація про вступну кампанія на сайті факультету. 

2. Участь співробітників кафедри у Днях відкритих дверей (10.11.2019 р., 09.02.2020 

р. та  27-30.07 (онлайн)). 

3. Участь викладачів кафедри в онлайн марафоні разом з абітурієнтами, 

присвяченому 20-річчю факультету психології (квітень 2020, онлайн, Інстаграмм). 

4. Діє “Гаряча лінія” для абітурієнтів на сайті факультету психології, сторінка для 

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

5. Індивідуальні консультативні бесіди зі старшокласниками-членами МАН 

Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.  

6. Виступ на батьківських зборах 11 класу  з профорієнтаційною бесідою в школі N 

131 Шевченківського району, вересень 2020 року. (Милославська О.В.) 

 

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

грифу МОН України) (надати список). 

 

1.Сорока А.В. Методичні рекомендації до організації та проведення виробничої практики 

для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 “Психологія” 

Українська.ФОП Бровін О.В. 2021. 80 с. 

 

2.Даниленко Г. М., Міхановська Н. Г., Сотнікова-Мелешкіна Ж. В., Штриголь Д. В.,  

Луценко О. Л., Островська Г. Є., Романова Н.Г. Скринінг-оцінка психосоціального 

функціонування та якості життя,  що пов’язана зі здоров’ям у школярів. Харків: ФОП 

Тітов Є.В., 2021. 28 с. 

 

3.7. Розміщення навчальної та методичної літератури в репозитарії університету  

1. Кряж І.В. Російськомовна адаптація методики  «Шкала пов’язаності з природою» (NR 

Scale-RUS) Керівництво до тесту. 

2020 http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/15985 

 

2. Кряж І.В. Російськомовна адаптація шкали “Нова екологічна парадигма” (НЕП) . 

Керівництво до тесту. 2020 http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/15992 

 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/15985
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/15985
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/15992
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/15992


3. Кряж І.В. Опитувальник стурбованості глобальними екологічними проблемами Еко-30. 

2020 http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/16056 

 

4. Луценко О.Л., Федорова Ю.В., Цокота В.Р. Емоційний інтелект як загальний ресурс 

саморегуляції особистості – дизайн нового тесту «Емоційний інтелект у бізнесі» / 

Проблеми особистісних ресурсів в навчальній та професійній діяльності: матеріали 

науково-практичної конференції з міжнародною участю, 27-28 травня 2021 р., м. Харків. 

С. 51-55. 

 

5. Луценко О.Л., Габелкова О.Є. Стан особистісних та психофізіологічних ресурсів 

майбутніх психологів, які навчаються за заочною формою навчання «друга вища освіта» / 

Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців в 

умовах сучасного освітнього простору: тези доповідей VIІ Всеукраїнській науково-

практичній конференції, 23 квітня 2021 р., м. Харків. – С. 90-94. 

https://khdafk.kh.ua/events/aktual%ca%b9ni-pytannya-teoriyi-ta-praktyky-psykholoho-

pedahohichnoyi-pidhotovky-fakhivtsiv-v-umovakh-suchasnoho-osvitn%ca%b9oho-prostoru/  

 

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   

Сорока А.В.          Виробнича практика 

Москаленко В.В. Загальна психологія. Вступ до психології     

Милославська О.В. Диференційна психологія   

Яновська С.Г. Експериментальна психологія                   

Павленко В.М. Клінічна психодіагностика   

Луценко О.Л. Психофізіологія   

Ярош Н.С., Павленко Г.В. Практична психологія у маркетингу та рекламі 

Ярош Н. С. Психологія конфліктів 

Яновська С.Г. Психологія підприємництва   

Павленко В.М. Етнопсихологія   

Барінова Н.В. Психологічні аспекти групової динаміки   

Яновська С.Г. Техніки соціально-психологічного тренінгу   

Зімовін О.І. Психологія соціальної роботи   

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 

Зімовін О.І.          Психологія кадрового менеджменту 

Гуляєва О.В.         Психологія 

Гуляєва О.В.         Психологія індивідуальних відмінностей 

Гуляєва О.В.  Вікова психологія 

Гуляєва О.В.  Загальна психологія : емоційно-вольові процеси  

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/16056


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 – 10.  

За I семестр 

№

 

п

/

п 

ПІБ Дата, час 

 

Тема, 

дисципліна 

Факультет

, курс 

1

. 

Милос

лавськ

а О.В. 

15.09.2020 

08.30-09.50 

ауд.7-79 

 

Тема: 

"Пізнавальні 

процеси" 

Дисципліна: 

"Психологія " 

Хімічний  

факультет 

2курс 

2

. 

Гуляєв

а О.В. 

15.09.2020 

10.10-11.30 

Тема: "Предмет 

та методи 

психології" 

Дисципліна: 

"Психологія" 

Хімічний  

факультет, 

(з/в )2курс 

ауд. 7-65 

3

. 

Зімові

н О.І. 

23.09.2020 

13:40-14:20 

Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88047058196?pwd

=SjNXSTdETGJId0xCeXlaUDZ0czRNUT09 

Ідентифікатор: 880 4705 8196 

Код: 6WBUyQ 

Тема: 

«Подолання 

комунікативних 

бар’єрів в 

умовах 

дистанційного 

навчання» 

Кураторська 

година 

Факультет 

психології

,  

2 курс 

(магістри) 

4

. 

Ярош 

Н.С. 

05.10.2020 

8.30-9.50 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2393299648?pwd=

cE03cEVBTXpEb2g4NlJiRmFsSHZyUT09 

Ідентифікатор: 239 329 9648 

Код: psy2020 

Тема: " 

Типологія 

конфліктів та 

методи 

вивчення" 

Дисципліна: 

"Психологія 

конфліктів" 

Факультет 

психології

, 

      4 курс 

       лекція

  

  

5

. 

Кряж 

І.В. 

12.10.2020 

12.00-13.20 

Google  Meet 

http://meet.google.com/jnt-axge-epa 

Тема: "Чинники 

психологічного 

благополуччя 

особистості. 

Теорія 

самодетермінації

"      Дисципліна: 

"Психологія 

здоров'я" 

Факультет 

психології

, 

      4 курс 

       лекція

  

 

6

. 

Яновсь

ка С.Г. 

15.10.2020 

10.10-11.30 

Google meet 

Тема: "Прийоми 

активного 

слухання" 

Факультет 

психології

, 

http://psychology.univer.kharkov.ua/prykladna.htm
https://us04web.zoom.us/j/2393299648?pwd=cE03cEVBTXpEb2g4NlJiRmFsSHZyUT09
https://us04web.zoom.us/j/2393299648?pwd=cE03cEVBTXpEb2g4NlJiRmFsSHZyUT09
http://meet.google.com/jnt-axge-epa


https://meet.google.com/xqp-bhse-ydh Дисципліна: 

"Техніки СПТ" 

 

3 курс, 

практичне 

заняття 

7

. 

Севост

'янов 

П.О. 

15.10.2020 

12.00-13.20 

Google meet 

meet.google.com/hbj-qpra-yxf 

Тема: "Образ "Я" 

як узагальнення 

уявлень 

особистості про 

власне 

благополуччя". 

Дисципліна: 

"Психологія 

здоров'я" 

Факультет 

психології

, 

4 курс, 

практичне 

заняття 

 

8

. 

Луцен

ко 

О.Л. 

07.12.2020 

08.30-09.50 

Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/5857875997?pwd=

Rk5CdlEweHhWR2tObFI0OFhDMHlnUT09 

Тема: 

"Дискримінатив

ність та 

надійність 

тексту" 

Дисципліна: 

"Психодіагности

ка" 

Факультет 

психології

, 

3 курс 

лекція 

 

За II семестр 

№

 

п/

п 

ПІБ Дата, час, посилання 
 

Тема, 

дисципліна 
Факульт

ет, курс 

1

. 

Москал

енко 

В.В. 

01.02.2021 

13.40-15.00 

https://zoom.us/j/93754323213?pwd=SmhDNzV0Q2Yxb

WduMlkrUkNWOTAzQT09 

Дисциплі

на 

"Вступ 

до фаху". 

Тема: 

"Психоло

гія як 

наука" 

Факул

ьтет 

психол

огії,  

1 курс, 

заочна 

форма 

2

. 

Сорока 

А.В. 

12.05.2021 

13.40-15.00 

в ZOOM  

https://us02web.zoom.us/j/81683716278?pwd=WFlHdk5

GNWhEazNScS9tbFlJaG5BZz09 

 

Дисциплі

на: 

"Юридич

на 

психолог

ія" 

Тема: 

«Пенітен

ціарна 

психолог

ія. 

Предмет

не поле 

пенітенці

арної 

психолог

ії» 

Факул

ьтет 

психол

огії,  

4курс, 

денна 

форма 

 

https://meet.google.com/xqp-bhse-ydh
http://meet.google.com/hbj-qpra-yxf
https://us02web.zoom.us/j/5857875997?pwd=Rk5CdlEweHhWR2tObFI0OFhDMHlnUT09
https://us02web.zoom.us/j/5857875997?pwd=Rk5CdlEweHhWR2tObFI0OFhDMHlnUT09
https://zoom.us/j/93754323213?pwd=SmhDNzV0Q2YxbWduMlkrUkNWOTAzQT09
https://zoom.us/j/93754323213?pwd=SmhDNzV0Q2YxbWduMlkrUkNWOTAzQT09


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.  

Викликом стало непередбачуване викладання в умовах карантинних обмежень, коли 

довелося «з коліс» знаходити / розробляти оптимальні форми он-лайн взаємодії зі 

студентами. Заняття проводилися з використанням Zoom, Google-meet, Skype, для 

підсумкового контролю використовувалися Google forms, Moodle, для зворотного зв’язку 

зі студентами використовувалися  е-мейл, Telegram, Viber, Team Viwer тощо. Терміново 

були розроблені нові завдання для самостійної роботи, для проведення у дистанційному 

режимі практичних занять. 

В першому семестрі кафедрою було проведено онлайн-опитування щодо якості 

надання освітніх послуг онлайн, аналіз результатів якого дозволив прийняти заходів з 

покращення якості викладання. У другому семестрі був проведений методичний семінар 

щодо попередження академічної недоброчесності - результати і пропозиції передані у 

методичну комісію факультету та методологічний семінар “Аналіз сучасних тенденцій у 

галузі та аналіз ринку праці”. Результати викладено на сайт факультету. Здобутки 

використані під час оновлення РПНД. 

 

3.12. Розробка електронних (дистанційних) курсів за заочною формою навчання, 

запровадження елементів електронного навчання при навчанні за денною формою (надати 

назви курсів, прізвища викладачів-розробників). 

1. Луценко О.Л. Психофізіологія, Психодіагностика, Софт Скіллз для професійного 

розвитку, Психологія лідерства, викладається заочникам (Moodle) 

 

 

1. Яновська С.Г. “Техніки СПТ. Підсумковий контроль”, “Психологія 

підприємництва. Підсумковий контроль”. Для здобувачів вищої освіти ЗФН, ДФН 

(Moodle).   

1. Кряж І.В. Екологічна психологія. Заочна форма, денна форма - елементи 

електронного навчання (розміщення всіх навчально-методичних матеріалів, перевірка 

завдань, проведення іспиту) 

1. Кряж І.В. Методи багатомірного аналізу в психології. Заочна форма, денна форма - 

елементи електронного навчання (розміщення всіх навчально-методичних матеріалів, 

перевірка завдань, проведення іспиту) 

1. Москаленко В.В. Загальна психологія. Вступ до психології (підсумковий контроль) 

1. Москаленко В.В. Політична психологія Повний курс як для заочної, так і очної 

форми навчання (всі матеріали) 

1. Ярош Н. С., Павленко Г. В. Практична психологія в маркетингу та рекламі 

викладається заочній та денній формі (Moodle) 

1. Милославська О.В. Дифференційна психологія викладається на денній формі  

1. Севост`янов П.О. психологія розвитку (факультет іноземних мов, 1 курс, - Moodle, 

підсумковий контроль). 

1. Павленко В.М. Етнопсихологія, Нейро-та патопсихологія (Патопсихологія), 

Клінічна психодіагностика - підсумковий контроль для студентів усіх форм навчання. 

 



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. Укладання  договорів про співпрацю  з підприємствами та організаціями, де 

працюють випускники  

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

з роботодавцями в рамках презентації ОПП бакалавр, ОПП Магістр. 

3. Налагодження контактів із потенційними роботодавцями через центри зайнятості. 

4. Організація та проведення моніторингу, працевлаштування випускників 

факультету. 

5. Проведення соціологічного опитування з метою визначення працевлаштованих та 

непрацевлаштованих випускників зі спеціальності та не зі спеціальності. 

6. У рамках кураторських годин проведення професійних презентацій та майстер-

класів роботодавцями. 

7. Зустрічі з практикуючими випускниками факультету на відкритих лекціях 

викладачів кафедри. 

Підтримка рубрики «Працевлаштування» на сайті. 

Укладено договори з 17 установами 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. 

 

Барінова Н.В.  International internship program in Psychology “The methodology of 

counselling and psychotherapy in the Arab world: intercultural approach” (ECTS credits: 

3.0) from 12 April to 26 April 2021 (Єгіпет) - зарубіжне стажування. 

Луценко О.Л. є національним делегатом від України в European Health Psychology 

Society. Вона взяла участь у щорічній конференції EHPS (35th Annual Conference of the 

European Health Psychology Society 23-27 Aug 2021) з доповіддю: Assessment method of 

physical inactivity (Hypodynamia questionnaire) – development and application Olena 

Lutsenko, Olga Gabelkova. 

 

3.16. Наявні проблеми та шляхи їх вирішення. 

Слабка інтерналізація є поки проблемою кафедри. Участь у реальних міжнародних 

конференціях, суспільствах, стажуваннях потребує: а) вкладення власних коштів, які є 

досить великими для викладача українського ЗВО (30-1000 $), б) відсутність мовного 

бар’єру, що дозволяє пропонувати англомовні курси та мати публікації, листування, 

виступи в) сильна наукова позиція, яка дозволяє спілкуватися з західними дослідниками 

“на рівних”.  

Пропоноване рішення - треба починати з отримання В2 з англійської мови, далі - 

обрати та вступити у профільне міжнародне суспільство (не українське, що начебто є 

частиною міжнародного! і не з колишнього СНД), наприклад, вступити до IAAP, потім 

почати реально виступати на щорічних міжнародних конференціях свого суспільства, 

читати їх інформаційні листи, реально брати участь у їх активностях, внутрішніх грантах, 

літніх школах, потім розробити власний курс англійською мовою, включити до ОП, і тоді 

- залучати студентів/аспірантів, знайти справжніх однодумців/партнерів/друзів у 

закордонних ЗВО та наукових установах, що дозволить розв’язати усі інші проблеми з 



інтернаціоналізацією. Це також дозволить оновлювати власні курси більшою кількістю 

сучасної наукової інформації та включати прогресивні освітні технології. 

В остальному якість освіти на кафедрі можна вважати безпроблемною. 

 

4. Міжнародне та міжвузівське співробітництво: 
● кафедра прикладної психології розпочала співробітництво з Регіональним дослідницьким центром 

з вивчення алкогольних та наркотичних залежностей університету Бен Гуріона в м. Негев, 

(Regional Alcohol and Drug Abuse Research Center Ben Gurion University of the Negev) Ізраїль. 

Студенти-психологи взяли участь в міжнародному крос-культурному дослідженні  щодо їх 

ставлення до Ковід-19 та можливого його впливові на їх ментальне здоров’я. Організацію 

дослідження забезпечували Павленко В.М. Луценко О.Л., Милославська О.В., Яновська С.Г. 

Підготовлено договір про наукове співробітництво між Центром та факультетом психології. За 

матеріалами дослідження передбачаються відповідні публікації. 

● 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: Павленко В.М. –

"UNIGEO" (Тбілісі). 

  

- підготовлено до друку та передано редакторам спільну статтю Wanner C., Pavlenko V. 

"Cultivating an Empathic Impulse in Ukraine, Or How to Win the Peace in a Hybrid War" , що 

буде опублікована у книзі "Conversations on Empathy: Interdisciplinary perspectives on 

imagination and radical othering" (Ed. F. Mezzenzana and D. Peluso), яка повинна бути видана 

зимою 2021-2022 року в провідному світовому видавництві Routledge. 

  

- Павленко В.М. здійснюється рецензування монографії С.Wanner (США) "Everyday 

Religiosity and the Politics of Belonging in Ukraine". 
 

 

● Доц. Луценко О.Л. є членом та національним делегатом від України European Health 

Psychology Society (EHPS) та членом International Association of Applied Psychology 

(IAAP)  

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

(свідотство №28). 

● Викладачі кафедри взяли участь у 13 міжнародних конференціях. 

● Кряж І.В. є членом International Association of Applied Psychology (Member ID: 6241). 

 

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. 

Для студентів 1-го курсу організовано та проведено екскурсії в Музей університету; 

студенти старших курсів регулярно відвідують виставки Єрмілов-центру та галереї 

Семирадського. 

Разом з кураторами студенти брали участь у двох факультетських благодійних акціях 

в Міському Центрі поводження з тваринами; проводили святкування Дня факультету в 

соціальних мережах. 

 

Студенти груп є членами органів самоврядування факультету та університету. 

Максимальна активність в групі ПС – 33  (куратор – О.В.Милославська), у складі якої – 

студентський декан (Швець К.І.).  



За результатами конкурсу на кращу академічну групу група ПС-43 (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. 09.09.2020 р. та 10.02.2021 р. проведені планові інструктажі з питань охорони праці 

на робочому місці під підпис працівників кафедри.  

2. Особа, відповідальна за стан протипожежної безпеки на кафедрі – Каліниченко Г.Є. 

3. Інспектор з протипожежної безпеки факультету 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. 

 

 

1. Завдання кафедри у наступному навчальному році 

1. Розробка та реалізація плану з використання дистанційних форм навчання. 

2. Робота методичного семінару з дистанційних форм навчання. 

3. Подання до публікації колективної монографії “Психологія студентства”. 

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

5. Участь у реалізації програми інклюзивної освіти. 

6. Більш широко залучати до аудиторних занять професіоналів-практиків та 

представників роботодавців. 

7. Активізувати роботу методологічного семінару з проблем оптимального 

функціонування особистості та спільноти, з обов’язковою участю аспірантів. 

8. Урочисті заходи з відзначення 75-річниці першого завідувача кафедри Лактіонова 

О.М. та 50-річчя першого випуску психологів. 

9. Активізації міжнародної роботи - збільшення зарубіжних публікацій, залучення 

іноземних аспірантів, міжнародного співробітництва.  

10. Робота методологічного семінару з формування наукової школи на кафедрі. 

11. Підготовка до акредитації магістерської освітньо-професійної програми. 

 

Завідувач кафедри ____________________  Олена ЛУЦЕНКО 
     підпис    
 _________ 2021 р. 
 


