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Факультет психології 

Харківського 

національного 

університету імені 

В.Н. Каразіна було 

засновано у 2000 році 

як першу подібну 

освітню одиницю на 

теренах України 

  

 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна має давню 

історію підготовки високоякісних фахівців психологічної справи та 

проведення всесвітньовідомих досліджень у галузях особистісного 

розвитку, подолання кризових психологічних станів та професійного 

зростання особистості.  

Кадровий потенціал факультету психології налічує 9 докторів наук та 

28 кандидатів наук, що дозволяє вирішувати завдання великої складності. 

Основними напрямами сучасного наукового пошуку фахівців 

факультету психології є «Психологічне забезпечення оптимального 

функціонування особистості та спільноти», «Ранні емоційні схеми як 

чинники соціального функціонування особистості», «Розвиток і 

самореалізація особистості в освітньому середовищі». 

ДОСВІД РОБОТИ НАУКОВЦІВ ТА ПРАКТИКІВ ФАКУЛЬТЕТУ 

ПСИХОЛОГІЇ 

Навчально-наукова психологічна служба 

У Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна 

працює Навчально-наукова психологічна служба, яка здійснює супровід усіх 

видів діяльності університету, надає психологічні консультації, реагує на всі 

можливі ускладнення і проблемні ситуації та проводить роботу з корекції 

кризових станів тощо. Кількість учасників освітнього процесу в 

Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна 21 тисяча осіб  

Серед послуг, які надає Психологічна служба, є наступні:  

  конфіденційні індивідуальні консультації для  учасників освітнього 

процесу студентів, викладачів та інших співробітників університету;  

 тренінги адаптації  

 тренінги впевненої поведінки  

 практикум «Психологічні аспекти успішного професійного 

розвитку»  



 практикум «Тайм-менеджменту: ефективне управління власним 

часом»  

 практикум «Профілактика та подолання синдрому «професійного 

вигоряння». 

 

Працівниками факультету виконувалися та виконуються багато 

різноманітних проектів комерційного та наукового характеру: 

Тренінги, програми, заходи 

 

2018-2019 р.р. – «TRUSTEE. Розвиваємось разом: підтримка вразливих 

молодих людей з інвалідністю та сиріт в Україні» / ГО «Еммаус», Харків 

(Україна) за підтримки Trustee of the Solidarity Charitable Trust, Нова 

Зеландія. Бюджет проекту 50 тис.евро 

2018-2019 р.р. – «Летючій Дім»/ ГО «Еммаус», Харків (Україна) за 

підтримки AVSI, Італія. Бюджет проекту 12 тис.евро 

2019 р. – «Соціальна інтеграція підлітків з інвалідністю у Харкові» / ГО 

«Еммаус», Харків (Україна) за підтримки регіону Емілія Романья, Італія. 

Бюджет проекту 50,3 тис.евро 

2016-2017 р.р. – «Інклюзія соціально вразливих підлітків і молоді: 

формування життєвого шляху особистості у нових умовах» (2016-2017) / ГО 

«Асоціація молодих професіоналів «Клас» за підтримки Deutsche Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH; бюджет проекту – 16,8 тис. 

евро 

2012-2014 рр. – «Гендерний розвиток особистості сучасної молоді: 

особливості соціалізації та життєвих стратегій» / за підтримки Міністерства 

освіти і науки України; бюджет проєкту 260 тис.грн 

2008-2010 рр. – «Створення інформаційно-аналітичного та психолого-

педагогічного супроводу підготовки фахівців з галузі знань «Авіаційна та 

ракетно-космічна техніка» / за підтримки Міністерства освіти і науки 

України, бюджет проєкту 300 тис.грн. 

2011 р. – договір на надання послуг з досліджень у сфері діагностики 

професійної придатності та контролю поточної професійної працездатності 

оперативних працівників на енергопідприємствах. Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Біолінк», сума договору – 16000 грн. 

2013 р. – проведення лекційно-тренінгового курсу «Психологічні 

аспекти формування професійно-важливих якостей» для персоналу 

організації АК " ХАРКІВОБЛЕНЕРГО " 

2014 р. – договір на надання послуг з досліджень у сфері діагностики 

професійної придатності та контролю функціонального стану машиністів 

поїздів Харківського метрополітену. Сума договору – 10000 грн. 



2009 р. – НДР (науково-дослідна робота) «Розробка університетської 

системи моніторингу психологічної, психофізіологічної та соціально-

психологічної адаптації студентів у навчальному процесі», внутрішньо-

університетський грант, сума – 20000 грн. 

2012 р. – Розробка апаратно-методичного комплексу для психологічних 

досліджень. Грант підтримки наукових досліджень Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна – 25000 грн. 

 

Що року факультет виконує контрактних зобов’язань (освітнього, 

наукового та комерційного характеру) на приблизно 5.5 млн. грн. 

1995 р. – Виконання діагностичної та тренінгової роботи, індивідуальне 

консультування, АПБ «Аваль»,подібне співробітництво з різними 

установами м.Харкова на протязі всієї профессійної діяльності 

1996-1997: «Торпал», проведення  тренінгів для персоналу 

1997:  «VISION», проведення тренінгів,  

1998-2000: PR-агенція «ИМЯ», навчальні програми та тренінги для 

навчально-експериментальної лабораторії PR-менеджерів. 

1999: Фірма «Лиссан» тренінги для менеджерів  

2000: «MSI», проведення тренінгів для товарних менеджерів,  

2001:  ЗАТ «Харківгаз», соціально-психологічне дослідження 

особистісних характеристик керівників підрозділів,  

2000-2001: Головне управління виконання покарань, «Світ жінок», 

Качанівська жіноча колонія № 54. Соціально-психологічні дослідження, 

тренінги для осіб, що засуджені. 

1999-2001: Кадрова агенція «Єлок», консультації з питань кадрової 

політики. 

2001: «Аваль», соціально-психологічне дослідження в організації, 

тренінги персоналу. 

2001-2002  «Техноком», консультант з питань кадрової політики, 

участь у програмі «Комплексна система керування якістю та розв’язання 

проблемних ситуацій»  

2003-2004: «Техноком», участь у програмі організаційного розвитку 

корпорації. 

2004: ВАТ «Полтавський тепловозоремонтний завод», соціально-

психологічне дослідження проблем організаційного розвитку підприємства. 

2004-2006:  НПП «Фактор». Пролонгована навчальна програма для 

менеджерів. Тренінги: «Телефоних переговорів», «Стресс- менеджмент», 

«Ефективне вирішення конфліктів», «Тренінг управління часом».  



2006: Фірма «Rotex» (м. Київ), проведення тренінгів. 

2008: Всеукраїнська корпорація «Радіо-Таксі», проведення 

комунікативних тренінгів. 

2008: Соціалістична партія, Кримський осередок, серія тренінгів для 

керівництва. 

2009: відділ по комунікаціях, зв’язках з громадськістю та ЗМІ 

Харківської обласної ради, консультант. 

2012: Компанія «Интеринструмент ООО INTERTOOL».  Тренінги 

«Техніки ефективного продажу», «Релаксаційний тренінг» 

2017 р. – проведення лекційно-тренінгового курсу «Навички 

міжособистісної взаємодії та лідерство» для персоналу організації ДП "Завод 

імені В.О. Малишева" 

2015-2018 рр. Проведення майстер-класів  АН «Estate Invest» за 

темами: «Ефективна взаємодія з клієнтом», «Запобігання та конструктивне 

вирішення конфліктних ситуацій в роботі агента з нерухомості», «Роль 

особистісних і професійних цілей та цінностей для успішної кар'єри» 

2017-2021 рр. – Консультування HR-директора компанії «Bufet» з 

питань діагностики персоналу 

2018-2020 рр. – проведення тренінгів з розвитку креативного мислення, 

впровадження інновацій, конструктивної взаємодії у конфлікті, подолання 

стресу для Школи місцевого самоврядування швейцарсько-українського 

проекту DESPRO 

2019 р. – проведення тренінгу «Психологічне благополуччя в 

організації» для менеджерів мережі супермаркетів «Клас» 

2018 р. – реалізація проекту з організаційного розвитку 

(консультування, дослідження, навчання) типографії «Фактор-Друк» 

2018 р. – проведення тренінгу з телефонних перемовин для 

співробітників мережі магазинів «ПивоБанк» 

2016 р. – проведення тренінгів з профілактики стресу та емоційного 

вигорання серед вчителів для Авторської школи Бойко 

2013-2016 р. – розробка та впровадження (навчання, оцінка 

ефективності) авторської системи психолінгвістичної обробки складних 

економічних текстів для Видавничого будинку «Фактор» 

2012-2021 р. – проведення навчальних програм «Сімейна психологія», 

«Кризова психологія», «Дитяча психологія», «Юнгіанський аналіз»  в 

«Інституті сімейної психології та консультування»  м. Харків 

 

  



Наукові грантові, дослідження та впровадження результатів 

досліджень науковців факультету   

2001р. – Соціально-психологічне дослідження в пенітенціарних 

установах. Грант Міжнародного фонду «Відродження» 

2019 р. – впровадження результатів дисертаційної роботи Севост’янова 

П.О. «Особливості організації особистісного компоненту індивідуального 

досвіду» (Кряж І.В. – науковий керівник) в програму курсу підвищення 

особистісної та професійної ефективності співробітників підприємства ТОВ 

«Бріг» (м. Харків) (акт впровадження №2437/19 від 28.06.2019р.)  

2018 р. – впровадження результатів дисертаційної роботи Гранкіної-

Сазонової Н.В. «Смислові та емоційно-регуляторні передумови 

оптимального функціонування особистості» (Кряж І.В. – науковий керівник) 

в програму соціально-психологічного курсу підвищення особистісної та 

професійної ефективності для менеджерського та керуючого складу 

підприємства ТОВ «Славена» (акт впровадження № 1/2018 від 15.08.2018) та 

консультаційну та психотерапевтичну діяльність ВГО «Інститут клієнт-

центрованої та експірієнтальної психотерапії», м.Харків (акт впровадження 

№ 04-35 від 05.10.2018) 

2018 – впровадження результатів дисертаційної роботи Яновської С.Г. 

«Психологічна структура підприємницької активності в малому бізнесі» 

(Кряж І.В. – науковий керівник) в консультативну і тренінгову практику 

благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас Харків», м. Харків, IDP 

Business Space, для внутрішньо переміщених осіб та підприємців-початківців 

(акт впровадження № 18.01.2018 / 1 від 18.01.2018). 

2005-2018: Профспілкова організація студентів, аспірантів та 

докторантів Харківського національного університету імені  В.Н. Каразіна.  

Соціально-психологічне дослідження особистості молодіжного лідера. 

Тренінги ефективного лідерства. 

2012 р. – впровадження результатів дисертаційного дослідження Кряж 

І.В. «Психологія смислової регуляції екологічно релевантної поведінки» в 

науково-практичну діяльність Інституту рефлексивних досліджень та 

спеціалізації в галузі роботи з персоналом (для розвитку ризик-рефлексії та 

переосмислення стереотипів "одномірності" соціотехнічних зв’язків) (довідка 

про впровадження № 07/31 від 31.07.2012 р.). 

2012 р. – впровадження результатів дисертаційного дослідження Кряж 

І.В. «Психологія смислової регуляції екологічно релевантної поведінки» в 

процес підготовки природоохоронців (проведення еколого-психологічного 

тренінгу в ШМП 2009, 2010, 2011 рр.), виявлені закономірності осмислення 

соціально-екологічних повідомлень використані у заходах НЕЦУ з 

соціального просунення екологічно відповідальної поведінки (довідка від 

Національного екологічного центру України (НЕЦУ) про впровадження № 

125-1/6826-440 від 30.10.2012 р.). 



2004 р. «Психологічні та соціально-психологічні чинники ефективності 

професійної діяльності працівників пожежної охорони» № держреєстрації  

0102U001655. керівник – канд. психол. н., доц., зав. кафедри практичної 

психології В.О. Олефір, відповідальний виконавець Г.Д. Середа. 

2006 р. «Дослідження мотивації змістом праці співробітників МНС» № 

держреєстрації 0102U001655 керівник – канд. психол. н., доц., зав. кафедри 

практичної психології В.О. Олефір, відповідальний виконавець Г.С Середа. 

2008 р. «Психологічний відбір в навчальній та професійній діяльності 

співробітників МНС» № держреєстрації 0107U008301 керівник – канд. 

психол. н., доц., зав. кафедри практичної психології В.О. Олефір, 

відповідальний виконавець С.В Тадіян. 

2014 р. «Розробка моделі інтелектуально-особистісного потенціалу 

студентів як основи саморегуляції навчальної діяльності». 0112U004835 

керівник – канд. психол. н., доц., кафедри практичної психології В.О. Олефір, 

відповідальний виконавець В.О. Олефір. 

2019 р. «Розвиток і самореалізація особистості в освітньому 

середовищі», № держреєстрації 0116U005287, керівник – д. психол. н., доц., 

зав. кафедри загальної психології В.О. Олефір, відповідальний виконавець 

І.О. Зуєв. 

2017 – Swiss National Science Foundation – «Ambient Faith and Public 

Religion» (Coordinator – Catherine Wanner) 

2013-2016 - TEMPUS – IMPRESS (Improving  the Efficiency of Student 

Services) - Soft Skills, Grant holder – Northumbrian University 

2012-FP7 – «Bordering, Political  Landscapes and Social Arenas:     

Challenges  of Evolving Border Concepts in a Post-Cold War World» (Coordinator 

Karelian Institute, University of Eastern Finland)  

2006 - Palermo University – «The development of national and European 

identity in children living in Italy and Ukraine» within the program 

«COOPERAZIONI INTERUNIVERSITARIE INTERNAZIONALI – 

Cooperazione Italia-Ucraina», funded by MURST.  

2004-INTAS –  «Political Trust and Political Participation amongst Young 

People from Ethnic Minorities in the NIS and EU: A social-psychological 

investigation» (the head of the Ukrainian team) 

2003 - Melbourne University – Grant for Australian-Ukrainian cross-cultural 

study «Development of racial tolerance» (with R.Wittenberg) 

2001 - National Research Council (USA), Twinning Program «The Rise of 

Protestantism in Post-Soviet Ukraine: Implications for U.S. Immigration» (with C. 

Wanner) 



1999 - Open Society Support Foundation (Research Support Scheme) –

"Development of European Identity in  Schoolchildren and Students of the 

Ukraine" 

1999 - The John D. and Catherine T. MacArthur  Foundation – «A Study of 

the Formation of Negative Attitudes Among Younger Generations Towards Ethnic 

Minorities and the Effect of this Perception on Minorities' Rights» 

1998 - INTAS – «The development of national, ethnolinguistic and religious 

identity in children and adolescents living in the NIS» (the head of an Ukrainian 

team) 

1998 - Open Society Institute (LGI): Case Study Writing grants: «The first 

Korean School in Ukraine» and «My Motherland – the newspaper of ethnic 

minorities of Ukraine» 

1998 - Open Society Institute ZUG - course development in «Law, Morals, 

Identity in a Changing Society» 

1997 - National Council for Soviet and East European Research (USA – 

«Memory, History, and Identity in The Former Soviet Union» 

1996 - Open Society Institute (Research Support Scheme) «Jewish 

Emigration: Motivation, Barriers, Transformation of Ethnic Identity»                      

1995 - The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation – 

«Ethnopolitical Situation in the Crimea from the Point of View of Russians, 

Ukrainians and Crimean Tatars» 

1994 - Ukrainian Ministry of Education with Soros Foundation – Grant for 

writing textbooks on Ethnic Psychology and Applied Ethnic Psychology 

1993 - Central European University Foundation (Research Support Scheme) 

- Grant for an individual project «The Study of the Notions of Nation in Ukraine 

and their Influence on International Relations and Interaction» 

 

Співробітники факультету психології окрім наукових та 

педагогічних досягнень мають значні здобутки у практичній психології, що 

підтверджується значною кількістю сертифікатів, дипломів (тренерів, коучів 

та консультантів) та авторських свідоцтв на методики. 

 

МИ ВІДКРИТІ ДО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА БАЖАЄМО 

РОЗВИВАТИ ТА ДОПОМОГАТИ! 

 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна та 

факультет психології це: 

 



КЛАСИКА, ЩО ВИПЕРЕДЖАЄ ЧАС! 
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