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1. Кількісний та якісний склад 
співробітників кафедри
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Доктори наук Кандидати наук Викладачі

2011-2012 н.р.

2012-2013 н.р.

2013-2014 н.р.

2014-2015 н.р.

2015-2016 н.р.
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Перспективне 
завдання:

 здобуття звання професора 
(Петрунько О.В.), звання доцента 
(Т.В. Циганчук, Т.М. Маланьїна,Н.В. 
Старинська, О.Л. Нагула, Т.В. 
Клібайс): 

 вступ до докторантури і виконання 
докторської дисертації з психології
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2. Навчально-
педагогічна діяльність

 2014 р. – акредитація підготовки бакалавра, 
спеціаліста, магістра «Практична психологія»;

 2015 р. – розробка нових навчальних планів 
підготовки  бакалаврів, магістрів;

 2016 р. – розробка програми підготовки 
доктора філософії у галузі психології, 
спеціалізація 19.00.05 – соціальна психологія; 

 10-11,5 тис. годин щороку;

 випущено – 651 студент.
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Електронне навчальне 
середовище кафедри

Підрозділ
Наповнення 

< 40
Наповнення 

> 40
Кількість 

переглядів
Сертифіковані

Кафедра практичної психології 80 16 401 4

2013 Лозова О.М. Психологія ментальності клієнта

2013 Тохтамиш О.М. Основи короткотривалої психотерапії

2014 Таран О.П. Психологія самосвідомості

2015 Циганчук Т.В. Психологія релігії
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Організаційний компонент 
навчально-педагогічної 

діяльності кафедри

Діагностико-консультаційний центр 
практичної психології

155 
консультацій,

групових та індивідуальних
занять
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Додаткові освітні послуги

 Стефаненко Н.І. – “Техніки консультування”

 Нагула О.Л. – “Методика тренінгової роботи” , 
“Методика соціально-психологічних тренінгів”

 Кайріс О.Д. – ”Поглиблене вивчення проективних 
методик” 

 Ющенко А.В. – “Метод портретних виборів”, 
“Аналіз сновидінь”.

Навчання пройшли 49 студентів.
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Запрошення відомих науковців, 

фахівців-практиків

 Вінонський 
університет (США)

 КНУ ім. Т.Шевченка 

 Інститут психології 
ім. Костюка

 Інститут соціальної 
та політичної 
психології 

 ОДУ ім. Мечникова

 д.п.н. Яремчук О.В. 
Кочубейник О. М., Грись 
А.М., М.І. Найдьонов

 проф. Х.Келлі, к.п.н. С.В. 
Васьківська,О.О.Шльонсь
ка 

 молоді науковці Ягіяєв І., 
Клюйкова-Цобенко В.
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 «Національна ідея очима українців» 

 «Психосоматика як індикатор психологічної 
проблеми»

 «Особливості застосування новітніх технологій 
та психологічного інструментарію в роботі 
дитячого психолога»

 «Використання особистісно-зорієнтованої 
технології у профілізації вищої школи»

 «Поняття духовності в сучасній психології»

 «Самоконструювання "Я" в культурно-
історичному просторі”

 "Карнавальність як міфоритульна активність 
особистості у повсякденні"

 "Готовність практичного психолога до роботи з 
соціально дезадаптованими неповнолітніми"
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Перспективні завдання:

 Завдяки системній профорієнтаційній роботі 
збільшити набір студентів на магістерську 
програму та реалізувати освітню програму 
магістрів ПП наукового профілю.

 Збільшити кількість додаткових освітніх 
послуг викладачами кафеди до 3 курсів 
щороку.

 Систематизувати діяльність ДКЦПП, 
розробити графік занять в центрі, залучати 
студентів до самостійної консультативної 
роботи в центрі при супервізії викладача. 

 Довести кількість розроблених  та 
використовуваних ЕНК до 20 % всіх 
дисциплін викладання. Сертифікувати 5 ЕНК.
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3. Наукова діяльність 
кафедри
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Підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних 
працівників

Таран О.П. – семінар з проблем 
інклюзивної освіти (Німеччина, 
м. Гейдельберг)

Тохтамиш О.М. - Міжнародний 
науковий конгрес «Побудова 
мостів розуміння» 2012 р. 
(Німеччина, м. Бремен,);
конференція Угорської асоціації 
кризового телефонного 
консультування «Сила погляду в 
минуле»

2012 р.

2014 р.

2013 р.
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Організаційна участь у проведенні 4-х 
наукових конференцій Міжнародного 
рівня

Національна Академія педагогічних наук 
України

Інститут психології імені Г.С. Костюка
лабораторія методології і теорії психології

Міністерство освіти і науки України
Сумський державний педагогічний 

університет
імені А. С. Макаренка

кафедра практичної психології
Сумський державний університет
Департамент міжнародної освіти

Київський університет імені Бориса Грінченка
кафедра практичної психології

Академія наук вищої освіти України
До 25-річча підготовки спеціальності «Практична 

психологія»
в СумДПУ імені А.С. Макаренка

П Р О Г Р А М А
VІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ
СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА ФАХІВЦІВ У 

ГАЛУЗІ ПСИХОЛОГІЇ
«ЕТНІЧНА САМОСВІДОМІСТЬ ТА МІЖЕТНІЧНА 

ВЗАЄМОДІЯ В
СУЧАСНОМУ СВІТІ»
30 березня 2016 р.

Суми

Пізнавальний та перетворювальний 
потенціал історичної психології як науки. 

ОДУ ім. Мечникова 2015-2016 рр.

http://forum.onu.edu.ua/index.php/boar
d,80.0.html

http://forum.onu.edu.ua/index.php/board,80.0.html
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Конференції, семінари, круглі столи, в 
яких взяли участь та які організували 
члени кафедри
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Угоди з науковими установами; членство 
та колективне членство в наукових 
інституціях та професійних асоціаціях
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Укладено угоди про 
співробітництво:

 Лабораторія психології спілкування 
(Інституту соціальної та політичної 
психології НАПН України);

 Лабораторія загальної та етнічної 
психології (Інститут психології НАПН 
України ім. Г.С. Костюка);

 Кафедра практичної психології Сумського 
державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка.
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Професійні об’єднання:

 Спілка психотерапевтів України.
 Європейська психотерапевтична ліга.
 Українська асоціація психології освіти і розвитку.
 Академія наук вищої освіти України.
 Міжнародне товариство гіпнозу (International 

Society of Hypnosis).
 Київська асоціація практикуючих психологів та 

психотерапевтів.
 Українська конфедерація психоаналітичних 

психотерапій.
 Асоціація політичних психологів України.
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Наукові контакти:
 Інститут А.Адлера (м. Відень).
 Rezekne Higher Education Institution (Латвія). 
 Університет (м. Задар, Хорватія), кафедра клінічної психології 
 Професійне об’єднання екстреного телефонного консультування 

(Угорщина, м. Сегед).
 Міжнародна вища школа практичної психології (м. Рига, Латвія).
 Інститут рефлексивних досліджень РАН.
 Санкт-Петербурзький науково-дослідний інституту імені В.М. 

Бехтєрєва. 
 Поволзька державна соціально-гуманітарна академія (РФ), кафедра 

соціальної психології факультету психології.
 Всеукраїнський інститут інтегративної психології та психотерапії.
 Інститут глибинної психології .
 Студія практичної психології «Центр». 
 Український фонд «Благополуччя дітей».
 Українська спілка психотерапевтів. 
 Психологічна агенція «7 Плюс».
 Громадська асоціація підтримки осіб з аутизмом «Сонячне коло».
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Грантова активність кафедри
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Грантові проекти, подані 

кафедрою в 2016 р.
 17. 02. 2016 – «Молоді жінки проти корупції в освіті» було подано 

до program: Seed Funding Opportunity. ELRHA – HIF London United 
Kingdom H.Reed@savethechildren.org.uk

 29.02.16 – «Навчання внутрішньо переміщених осіб подоланню 
кризових ситуацій» до BEARR Trust info@bearr.org www.bearr.org

 15. 03. 2016 – «Віктимна поведінка. Не будь жертвою!» до Global 
Fund for Women https://www.globalfundforwomen.o...

 24.02.2016 – «Програма розробки та апробації «Стандарту вищої 
освіти психолога в Україні» до Еразмус + Моне 
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone.html

 15.03.2016 – «Порівняльне дослідження психологічних 
особливостей німців та українці з різними атрибутивними стилями» 
до Forschungsinstitut für Philosophie Hannover (Німеччина) 
hauk@fiph.de

 27.05.2016 – «Профілактика віктимної поведінки серед молодих 
жінок» Funding by the Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) 
www.canadainternational.gc.ca

mailto:H.Reed@savethechildren.org.uk
mailto:info@bearr.org
http://www.bearr.org/
https://www.globalfundforwomen.org/home-rs
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone.html
mailto:hauk@fiph.de
http://www.canadainternational.gc.ca/
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Публікаційна активність 

членів кафеди



25

1. Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів  
(Вінниця, 2014) - диплом за ІІІ місце у номінації «За наукові досягнення» 
конкурсу наукових робіт на  здобуття  премії імені Бориса Грінченка. 

2. Тохтамиш О.М. Реабілітаційна психологія / навчально-методичний посібник 
– 2015. 

3. Кайріс О.Д.Практикум із загальної психології.- К.: Київський університет 
імені Бориса Грінченка, 2013.- 251с.

4. Лозова О.М. Етнопсихологічний вимір України: семіозис, міфотворчість, 
ідентичність: моногр. / авт. кол.:Лозова О.М., Яремчук О.В, Духніч О.Є., 
Яблонська Т.М.; під наук. ред. Лозової О.М. – К.: Інтерсервіс, 2014. – 194 с. 
С.4-44.

5. Лозова О.М Методологія психосемантичних досліджень етносу: (монографія) 
/ Лозова О.М.- К.: Слово, 2011.– 176 с.

6. Лозова О. М. Психологічні аспекти засвоєння іноземної мови: Навчально-
методичний посібник / Лозова О.М.– К.: Київський університет імені Бориса 
Грінченка, 2011.– 108 с. Гриф МОН України (лист № 1/11-635 від 29 вересня 
2010 р.).

7. Піркова О.Д.Професійна етика психолога-практика. Навч-метод. посібник. –
К.: Інтерсервіс, 2014.- 150 с.

8. Савенкова І.І. Хронопсихологічне прогнозування перебігу захворювань у 
психосоматичних хворих .- К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 
2013.- 342с.

9. Подшивайлова Л.І.Вступ до спеціальності: психологія. Навчальний посібник 
для студентів вищих навчальних закладів Модуль2:  Кам’янець-Подільський : 
ПП Буйницький, 2011. –320 с.

10. Циганчук Т.В. Психологія стресу. – К.: Кафедра, 2015 р.
11. Старинська, Н. В. Особливості самоактуалізації майбутніх психологів в 

процесі професійної підготовки. – Київ: Інтерсервіс, 2015 –220 с.
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ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ
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Наукова робота кафедри 
за участі студентів
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Перспективні завдання:

1. Розширити мережу наукових партнерів    
кафедри з 3 до 6.

2. Забезпечити закордонне наукове стажування 
кожного викладача  1 раз на 5  років.

3. Забезпечити захист наукових робіт аспірантів 
кафедри протягом навчання в аспірантурі або 
протягом 1 року по закінченні навчання.

4. Підвищити  кількість і якість публікацій 
викладачів, згідно з Корпоративним стандартом 
наукової діяльності.  Щороку видавати 1 
монографію та 1 навчально-методичний 
посібник (одноосібні або колективні).

5. Провести Всеукраїнську інтернет-конференцію 
за науковою темою кафедри.
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4. Виховна робота зі студентами 
та громадська діяльність 
кафедри

Куратори академічних груп: 

 Н.В. Старинська, 

 Т.В. Клібайс, 

 Н.І.Стефаненко, 

 О.Л.Нагула

 О.Р. Рафіков

 О.А.Краєва
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Громадська діяльність 

кафедри

«З Києвом і для 
Києва»:

 2013 - 44

 2014 - 52

 2015 - 84

Український фізико-математичний 
ліцей КНУ ім. Т. Шевченка, Гімназія 
№136, СЗШ №219, Спеціалізована 
школа №307, Гімназія «Академія», 
Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ», 
Спеціалізована школа №185 ім. 
В.Вернадського з поглибленим 
вивченням фізико-математичних 
дисциплін, Спеціалізована школа 
№125 з поглибленим вивченням 
англійської мови, Спеціалізована 
школа №65 з поглибленим 
вивченням іноземних мов, Гімназії 
№30 «Еко Над», Навчально-
виховного комплексу «Домінанта».
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Робота зі студентами/ абітурієнтами  за  
межами Інституту людини
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 Циганчук Т.В.:
 1) В гостях у професіоналів безпеки
 2) Підготовка переможця II етапу всеукраїнської студентської олімпіади  зі спеціальності  

«Теоретична та прикладна психологія».


 О.А. Краєва 
 1) Профорієнтаційні зустрічі в Бердянських загальноосвітніх закладах І-ІІІ ступенів № 2, 

№ 3, № 5 та ЗОШ № 13. 
 2) Виїзне заняття у Київському палаці дітей та юнацтва
 3) Діагностико-консультаційний центр практичної психології в дії


 О.В. Петрунько
 1) Творчий вечір М.М. Слюсаревського «ПОЕЗІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ» 
 2) Науковий семінар у Будинку вчених "Сучасні погляди на особистість: теорія потоку.." 

Долучення до глибин науки… 
 3) Профорієнтаційна робота кафедри практичної психології


 Старинська Н.В. 
 1)Профорієнтаційна робота кафедри практичної психології
 2) Виїзне заняття в Школі психологічної практики


 Тохтамиш О.М. 
 1) супервізійне Виїзне заняття у Кризовому центрі медико-психологічної допомоги


 Нагула О.М. 
 1) Практичний семінар «Попередження сексуального насилля над дітьми»


 О.Д. Кайріс 
 1) Виставковий майданчик Пінчук Арт Центр


 Т.В.Клібайс 
 1)Виїзне заняття у Київському палаці дітей та юнацтва


 Т.М. Маланьїна 
 1)В рамках проектів Української Миротворчої Школи були проведені тренінги з 

конфліктологічної компетентності для педагогів і психологів, студентів і школярів міста
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УЧАСТЬ У ВОЛОНТЕРСЬКІЙ ТА 

БЛАГОДІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Вакуліч Т.М. - Київський військовий шпиталь
Тохтамиш О.М.
 Кризовий центр медико-психологічної допомоги при 

Інституті психології ім. Г.С.Костюка НАПН України; 
 Клініка професійних захворювань в Інституті медицини 

праці НАМН України (2015-2016 рр.).
Маланьїна Т.М. 
 Організація щотижневих занять для студентів (16 осіб) з 

практикуючими психологами впродовж двох місяців зимових 
канікул 2015 рік. 

 Подарунки книг ресурсному центру і бібіліотеці (17+3).
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Підсумок

•Набір студентів на магістерську 
програму наукового профілю.

•3 додаткові освітні послуги щороку.
•Заняття в ДКЦПП за графіком занять 
в центрі, консультації студентів при 

супервізії викладача. 
•20 % всіх дисциплін викладати 

дистанційно. 
•Сертифікувати 5 ЕНК.

•Наукові партнери кафедри - 6.
•Закордонне наукове стажування 

-1 раз на 5  років.
•Захист дисертації  під час 
навчання в аспірантурі або 

протягом 1 року по закінчені .
•Щороку -1 монографія та 1 

навчально-методичний посібник.
•Інтернет-конференція за темою 

кафедри.•Звання професора – 1
•Звання доцента - 5 
•Докторант - 1



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57

Працюємо…
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… і відпочиваємо
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ДЯКУЮ  ЗА  РОБОТУ!
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