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Навчально-методична робота
Перегляд змісту та переробка навчальних програм дисциплін та практик,
використання інноваційних методичних підходів викладання для
формування у студентів компетентностей у відповідності до стандартів
освіти.
Гнучке та оперативне реагування на динаміку ринку праці шляхом
розробки нових навчальних курсів та спецкурсів.
Продовження роботи з розробки та сертифікації курсів дистанційного
навчання.
Якісне оновлення програм дисциплін психолого-педагогічного циклу, що
викладаються на факультетах університету, з метою засвоєння сучасних
психолого-педагогічних технологій в освітньому просторі.
Впровадження комплексу заходів щодо запобігання академічної
недоброчесності.
Розробка нових, у тому числі on-line, курсів з актуальних проблем
психології.
Наукова робота
Підвищення результативності наукової роботи та інноваційних розробок.
Участь у конкурсах на фінансування наукових розробок. Пошук джерел
фінансування наукових досліджень факультету на підставі договірних
відносин з підприємствами, установами.
Завершення роботи з включення періодичних наукових видань
факультету до переліку наукометричних міжнародних видань.
Сприяння збільшенню кількості публікацій в іноземних виданнях.
Розширення міжнародних наукових зв`язків факультету.
Розширення міжфакультетського співробітництва у науковій та
навчальній роботі.
Участь у дослідженнях за університетською програмою «Здоров`я
студентів».
Проведення
Харківських
Міжнародних
психологічних
читань,
студентської наукової конференції «Вектори психології».

Виховна робота
1. Сприяння розвитку студентського самоврядування з метою формування
особистісних якостей майбутніх професіоналів на засадах академічної
доброчесності. Створення умов для розвитку волонтерського руху
студентів, продовження роботи студентських гуртків.

2. Проведення заходів щодо адаптації студентів до навчально-виховного
процесу та їх професійної самоефективності з залученням представників
органів студентського самоврядування.
3. Проведення заходів до 20-річчя факультету психології Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна.
Організаційна робота
1. Розвиток навчально-наукового простору факультету з метою підвищення
ефективності фундаментальних та прикладних досліджень, модернізації
навчального процесу.
2. Створення умов для підвищення кваліфікації професорськовикладацького складу факультету. Захист докторських та кандидатських
дисертацій.
3. Проведення профорієнтаційної роботи серед старшокласників.
Моніторинг кар`єрного росту випускників факультету.
4. Започаткування роботи постійно діючого семінару «Викладач-студент:
психологія успішного спілкування».
5. Технічне оновлення сайту факультету. Робота з популяризації факультету
(ЗМІ, соціальні мережі та ін.).
6. Започаткування електронного науково-популярного видання з психології.
7. Покращення матеріально-технічних умов для ефективної навчальної,
наукової та виховної діяльності факультету.

