Звіт
з виконання плану роботи методичної комісії факультету психології
у 2017-18 навчальному році
У 2017-18 навчальному році МК факультету психології здійснювала роботу за
такими напрямками: навчально-методичне забезпечення освітнього процесу,
сприяння розвитку наукових інтересів та навичок наукової роботи у студентів,
сприяння професійному зростанню НПП факультету.
За

напрямком

навчально-методичне

забезпечення

освітнього

процесу

здійснювалось інформування керівників кафедр та НПП факультету про уточнені
вимоги до складання та оформлення робочих навчальних програм, індивідуальне та
групове консультування з вимог до робочих навчальних програм, погодження
готових програм.
Утруднення, з якими стикається МК й факультет, обумовлені, з одного боку,
надто частим зміненням форми робочої навчальної програми, з іншого –
недостатньою уважністю та певною недбалістю НПП особливо стосовно визначення
форм роботи та їх оцінювання.
В післясесійні періоди обговорювалась інформація про підсумки зимової та
літньої сесій.
Протягом року за необхідності проводилось обговорення рукописів навчальнометодичних видань, підготовлених НПП факультету. У разі якщо рукопис відповідає
вимогам до тиражування навчальної літератури, що діють в університеті, доробок
рекомендується для обговорення на вченій раді факультету, якщо ні – автор отримує
рекомендації щодо до подальшої роботи над рукописом.
На

підставі

інформації,
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кафедри,
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факультетський звіт з видавничої діяльності та план видань на наступний рік.
Зазвичай такому плану не вистачає динамічності, проте, за нормами часу,
затвердженими в університеті, на підготовку методичного видання відводиться
замало часу, через що підготувати змістовний доробок за один начальний рік
виявляється неможливим.
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В рамках проведення щорічного університетського конкурсу-виставки було
обговорено та рекомендовано до участі в ньому найкращі поточні видання,
підготовлені фахівцями факультету.
Були визначені терміни затвердження тем та захисту курсових робіт 2 і 3 курсів
для денної та заочної форм навчання, терміни затвердження тем, проміжного і
заключного звітування/ попереднього захисту дипломних робіт 4 і 6 курсів для
денної та заочної форм навчання. Було уточнено вимоги до змісту й оформлення
курсових і дипломних робіт. До того ж здійснювалось інформування та
консультування кафедр щодо супровідної документацій та вимог до дипломних
робіт, що піддаються перевірці на наявність плагіату.
За напрямком сприяння розвитку наукових інтересів та навичок наукової роботи
у студентів проводиться за результатами захисту курсових робіт конкурс курсових
робіт 2 і 3 курсів. Для участі у конкурсній комісії залучаються провідні фахівці
факультету, які незалежно оцінюють подані на конкурс з трьох кафедр роботи. Після
цього надані оцінки усереднюються та визначаються переможці, відомості про що
затверджуються на засіданні МК та оголошуються на факультеті.
За напрямком сприяння професійному зростанню НПП факультету регулярно
проводиться відвідування та обговорення відкритих занять, за підсумком якого
формулюються

індивідуальні

рекомендації

щодо

удосконалення

методики

проведення занять.
У підсумку план роботи методичної комісії у 2017-18 навчальному році можна
вважати виконаним.
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