ІНФОРМАЦІЯ
про стан науково-методичного забезпечення навчального процесу
на факультеті психології у 2017-18 навчальному році
1. Видання методичної літератури
N
з/п

Автор

Назва видання

Назва видавництва,
місце та рік видання,
кількість сторінок

Вид видання

Примітка

Кафедра загальної психології
1.

Кочарян І.О.

Система радости:
ессенциальная
саморегуляция
психики и ее
психологическая
коррекция

Харків: ХНУ імені
В.Н.Каразіна, 2017.
288 с.

монографія

2.

Гімаєва Ю.А.

Проективні малюнкові Харків: ХНУ імені
методи психоВ.Н.Каразіна, 2017.
діагностики емоційних 28 с.
і особистісних
особливостей дітей

методичні
рекомендації

3.

Маєвська Н.А.
Гімаєва Ю.А.

Методичні
Харків: ХНУ імені
рекомендації до
В.Н.Каразіна, 2018.
написання курсових та 44 с.
дипломних робіт

методич.
рекомендації

Кафедра прикладної психології
4.

Москаленко В.В.

Політична психологія

Харків: ХНУ імені
В.Н.Каразіна, 2017.
124 с.

навчальний
посібник для
вищої школи

5

Зімовін О.І.
Заїка Є.В.

Методики
Харьков: «ПромАрт», учебноисследования
2018. 260 с.
методическое
эмоциональной сферы
пособие
человека

6.

Крутій О.М.

Ефективне управління
конфліктами:базові
навички медіатора

Харків: «Тім Пабліш
Груп», 2018. – 164 с.

7.

Крутій О.М.

Культура управління

Харків: Магістр-S;
монографія
ХРІ НАДУ при
Президентові
України, 2018. - 168 с.

8.

Кузнецов М.А.,
Зотова Л.Н.

Жизнестойкость и
образ здоровья у
студентов

Харьков.: Изд-во
"Диса плюс", 2017,
398 с.

методичний
посібник

монография

в друці

9

10

11

12

13

14
15

16

Кафедра психологічного консультування та психотерапії
Кочарян О. С.,
Основи
Харків
:
Нац. навч. посіб.
Федосєєв В. А., психосоматики
аерокосм. ун-т ім. М.
Завгородня Н. І.
Є.
Жуковського
«Харків. авіац. ін-т»,
2017. – 112 с.
Козявкин В.И., Применение системы Киев: Центр учебной монография
Шестопалова
интенсивной
литературы, 2017 –
Л. Ф., Волошин нейрофизиологическо 64с.
Т.Б.
й реабилитации при
детском аутизме
Kozyavkin V.I.,
Intensive
Kyiv:
Educational monograph
Shestopalova
Neurophysiological
Literature
Centre,
L.F.,
Rehabilitation System 2017 60 p.
Voloshyn T.B.
Intensive
Neurophysiological
Rehabilitation System
for
Children
with
Autism
Психологічне
Харьков:
Журнал
консультування
і Харківський
психотерапія
національний
Том 1, №7
університет
імені
В.Н.Каразіна 2017
Психологічне
Харьков:
Журнал
консультування
і Харківський
психотерапія
національний
Том 1 , №8
університет
імені
В.Н.Каразіна 2017 92
Кафедра педагогіки
Заїка Є.В.
Психотренінг
Харків:
ПромАрт, НавчальноМанойло І.С.
педагогічних умінь
2018 р.
методичний
Кузнєцов М.А.
334 с.
посібник
Наукові записки
Харків: Харківський збірник
кафедри педагогіки,
національний
наукових
вип.40
університет
імені праць
В.Н. Каразіна, 2017.
247 с.
Наукові записки
Харків: Харківський збірник
кафедри педагогіки,
національний
наукових
вип.41
університет
імені праць
В.Н. Каразіна, 2017.
205 с.

Гол. ред..
д. психол.
н., проф.
О.С.Кочарян
Гол. ред..
д. психол.
н., проф.
О.С.Кочарян

2. Наявність технічних засобів навчання (кількість)
Мультимедійні комплекси
3 (2 стаціонарних + 1
переносний)

Аудиторії з ТЗН
2 (з мікрофонами та проекційними
екранами)+
1 (мультимедійний комплекс)+
1 (комп’ютерний клас: 11 ПК та
мультимедійний комплекс)

3. Кількість проведених відкритих занять – 36.
1 семестр 2017-18 н.р.
№№

ПІБ

1

Олефір В.О.
проф..

2

Маєвська Н.А.
доцент

3

Заїка Є.В.
доцент

4

Зімовіна Т.Є.
ст. викл.

5

Гуляєва О.В.
ст. викл.

6

Пуертас С.Д.К.
ст., викл.

7

Павленко В.М.,
доц.

Дата, час
Тема, назва курсу
аудиторія
каф. загальної психології
22.11.2017
Тема: «Основи сучасної теорії
09.55-11.30
тестів (IRT)»
ауд.418
Дисципліна: «Основи
психометрики»
26.09.2017
Тема: «Проективна методика
13.30-15.00
«малюнок сім’ї»
ауд.439
Дисципліна: «Проективні методи
дослідження особистості»
09.10.2017
Тема: «Нейропсихологічна
09.55-11.30
організація емоцій людини»
ауд.435
Дисципліна: «Нейро- та
патопсихологія»
каф. прикладної психології
25.09.2017
Тема: «Зовнішні відмінності.
9.55 – 11.30
Типологія будови тіла»
ауд.449
Дисципліна: «Диференційна
психологія»
02.10.2017
Тема «Пізнавальні процеси»
13.25-15.00
Дисципліна: «Психологія»
В/Х
04.10.2017
Тема: «Потреба у спілкуванні на
08.00 – 09.40
різних етапах вікового розвитку»
ауд.838 (Ц.К.)
Дисципліна: «Психологія
спілкування»
12.10.2017
Тема: «Внутрішньоособистісні
09.55 – 11.30
конфлікти та їх діагностика»
ауд.449
Дисципліна: «Клінічна
психодіагностика»

Курс, група

ф-т психол.
3 курс,
лекція
ф-т психол.
4 курс
ПС-44
п/з
ф-т психол.
3 курс,
лекція
ф-т психол
2 курс
ф-т іноземних
мов,
3 курс
ф-т матем. та
інформатики
ф-т психол.
4 курс

8

9

10

11

12

Венгерова О.М.,
викл.

02.11.2017
Тема: «Психологія здоров'я».
08.00 – 09.40
Дисципліна: «Психологія»
ауд. 7-80
Луценко О.Л.,
11.12.2017
Тема: «Психофізіологія уваги»
доц
9.55 – 11.30
Дисципліна: «Психофізіологія»
ауд. 450
каф. психологічного консультування та психотерапії
Кочарян О.С.
18.09.2017
Тема:
«Особливості
проф.
11.40-13.15
психосексуального
розвитку
ауд. 450
людини»
Дисципліна: «Основи сексології»
Лісеная А.М.
25.09.2017
Тема: «Структура та етапи
ст. викл.
08.00-09.35
конфлікту»
ауд. 417
Дисципліна:
«Психологія
конфліктів»
Харченко А.О.
04.10.2017
Тема:
«Міжособистісна
викл.
08.00-09.35
комунікація»
ауд. 709
Дисципліна
«Психологія
ефективної комунікації»

13

Шестопалова
Л.Ф.
проф..

14

Терещенко Н.М.,
доц.

15

Донцов А.В.,
доц.

16

Комишан А. І.,
доц.

17

Щокіна Н.Б.,
доц.

18

Рибалко Л. С.,
проф..

Тема: «Алекситимія: поняття,
концепція, методи дослідження,
алекситимія в різних групах
соматично хворих»
Дисципліна:
«Психологія
соматично хворих»
12.10.2017
Тема:
«Теоретичні
основи
13.25-15.00
групової
психотерапії
і
ауд.4-50
психокорекції»
Дисципліна: «Методи психотерапії
і психокорекції»
каф. педагогіки
29.09.2017
Тема: «Методи навчання»
11.40 – 13.15
Дисципліна: «Педагогіка»
ауд. 5-67 г.к.
12.12.2017
Тема: «Педагогічний контроль в
8.00 – 9.35
системі освіти»
ВХ
Дисципліна: «Педагогіка»
14.12.2017
Тема: «Педагогічна майстерність
9.55 – 11.30
викладача»
ауд.449
Дисципліна: «Педагогіка»
19.10.2017
Тема: «Професійно-педагогічна
8.00 – 9.35
компетентність викладача вищого
ВХ
навчального закладу, шляхи її
підвищення»
Дисципліна: «Педагогіка вищої
школи»
11.10.2017
09.55-11.30
ауд. 450

Хімічний ф-т
2 курс
ф-т психол.
2 курс
ф-т психол.
3 курс,
ф-т психол.
4 курс
МФД
2-3 курс

ф-т психол.
4 курс,

ф-т психол.
5 курс

ГГФ
3 курс
філол. ф-т
3 курс
ф-т психол.
3 курс
фізич. ф-т
5 курс

2 семестр 2017-2018 н. р.
№№

ПІБ

19

Кочарян І.О.
доц.

20

Іванова О.Ф.
проф.

21

Олефір В.О.
проф.

22

Зуєв І.О.
доц.

23

Москаленко В.В.,
доц.

24

Павленко Г.В.
викл.

25

Зімовін О.І.
ст. викл.

26

Зімовіна Т.Є.
ст. викл.

27

Зотова Л.М.
ст. викл.

28

Барінова Н.В.
доц.

29

Милославська О.В.
доц.

Дата, час
Тема, назва курсу
аудиторія
каф. загальної психології
12.02.2018
Тема: «Поняття про професійну
10.10-11.30
кар’єру в організації та основні
ауд.415
підходи до її вивчення»
Дисципліна: «Психологія кар’єри»
14.02.2018
Тема: «Історія створення
08.30-09.50
Харківської психологічної школи»
ауд.450
Дисципліна: «Історія Харківської
психологічної школи»
26.02.2018
Тема: «Основні принципи
10.10-11.30
перевірки статистичних гіпотез»
ауд.449
Дисципліна: «Математичні методи
в психології»
02.04.2018
Тема: «Визначення меж тіла»
12.00-13.20
Дисципліна: «Психологія
ауд.415
дорослішання та зрілості»
каф. прикладної психології
02.03.2018
Тема: «Методи діагностики
10.10 – 11.30
авторитарності особистості».
ауд. 439
Дисципліна: «Політична
психологія»
12.03.2018
Тема: «Методи психологічної
12.00 – 13.20
експертизи рекламних продуктів».
ауд. 449
Дисципліна: «Практична
психологія в маркетингу та
рекламі»
15.03.2018
Тема: «Соціально-психологічний
10.10 – 11.30
аналіз організаційної культури»
ауд. 435
Дисципліна: «Соціальнопсихологічне забезпечення
діяльності»
21.03.2018
Тема: "Методи дослідження
15.20 – 16.40
особистості»
ауд. 415
Дисципліна: «Психологія»
22.03.2018
Тема: «Теорії, що пояснюють
12.00 – 13.20
сутність та механізми виникнення
ауд. 447
емоцій».
Дисципліна: «Загальна психологія.
Емоційно-вольові процеси»
12.04.2017
Тема: «Лідерство».
08.30 – 09.50
Дисципліна: «Психологічні
ауд. 449
аспекти групової динаміки»
17.04.2018
Тема: «Підготовка та проведення
13.40 – 15.00
публічного виступу».

Курс, група
5 курс,
лекція
4 курс
лекція
2 курс
лекція
4 курс
п/з
ПС-43
ф-т психол.
4 курс
ф-т психол.
4 курс

ф-т психол.
1 курс (м.)

ГГФ
ф-т психол.
1 курс

ф-т психол.
1 курс (м.)
ф-т
математики

ауд.465

30

31

32

33

34

Павленко В.М.
доц.

Дисципліна: «Педагогіка та
психологія».

Тема: «Розлади мислення та
способи їх діагностики в клініці».
Дисципліна: «Нейропсихологія та
патопсихологія»
каф. психологічного консультування та психотерапії
Лісеная А.М.
01.03.2018
Тема:
«Візуальної
ст. викл.
12.00 - 11.30
психодіагностики
конституції
ауд 449
тіла»
Дисципліна:
«Візуальна
психодіагностика»
Фролова Є.В.
02.03.2018
Тема: «Еволюція психіки»
доц.
10.10 - 13.20
Дисципліна:
«Порівняльна
ауд. 450
психологія. Зоопсихологія»
Федосєєв В.А.
23.03. 2018
Тема: «Шизофренія»
доц.
10.10-11.30
Дисципліна: «Основи неврозології
ауд. 418
і психіатрії»
каф. педагогіки
Наливайко О.О.
21.02.2018
Тема: «Історичні надбання
ст. викл.
12.00 – 13.20
педагогічної науки»
ВФ
Дисципліна: «Педагогіка»
23.04.2018
12.00 – 13.20
ауд. 418

35

Жукова О. А.
доц.

14.03.2018
10.10 – 11.30
ауд. 8-38

36

Боченко О. В.
ст. викл.

27.04.2018
8.30-9.50
ауд.7-9

Тема: «Методи педагогічних
досліджень»
Дисципліна: «Педагогіка»
Тема: «Вплив на розвиток
сучасної педагогіки поглядів та
діяльності А. Макаренко,
В. Сухомлинського та педагогівноваторів»
Дисципліна: «Педагогіка»

та
інформатики
2 курс
ф-т психол.
3 курс

ф-т психол.
2 курс

ф-т психол.
2 курс
ф-т психол.
3 курс
ф-т
іноземних
мов
2 курс
ЯН-25
хім. ф-т
2 курс
Х-125, Х126
ФРБЕКС
4 курс
РБ-41

4. Система підвищення педагогічної майстерності викладачів на факультеті.
Підвищення кваліфікації:
- Зав. каф. прикладної психології Кряж І.В. – Білоруський державний університет
(м.Мінськ, Білорусь), кафедра психології, з 05.04.2018 р. по 24.04.2018 р.
- Доц. Сорока А.В.– курс «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному
закладі» в Інституті післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, з 11.02.2018 по
11.04.2018 р.

- Доц. Москаленко В.В. – тренінг «Теорія та практика арт-терапії в роботі з різними
категоріями населення», травень 2017 р. – травень2018 р. (отримано сертифікт).
- Ст. викл. Пуертас С.Д.К. – комплекс тренінгів з фасілітації (ICA Ukraine: інтенсив
з розвитку громад, тренер: Бил Стейплз (Канада); тренінг навчання технології
"Open Space", тренер: Лари Филбрук (Тайвань); тренінг «Позитивний підхід до
організаційних змін, тренер: Лари Филбрук (Тайвань); сертифікація
кваліфікаційних рівнів "Master ToP Facilitator", Instructor of the method focused
conversation), отриманий диплом про завершення курсів з англійської мови, виданий
Грин форест, Харків).
4.1. Методичні семінари (конференції): міжнародні, всеукраїнські, міжвузівські.
- Всеукраїнська конференція «Компетентнісний підхід в освіті та професійній
діяльності» (з міжнародними учасниками) 19 - 20 квітня 2018 року.
4.2. Методичні семінари (конференції): факультетські, кафедральні
4.2.1. факультетські:
«Методологія вимірювання психологічних конструктів» (відповідальний –
проф.. Олефір В.О., 21 листопада 2017 р.)
«Міжнародна співпраця: можливості та форми» (відповідальна – доц.
Фролова Є.В., 22 грудня 2017 р.)
«Моделювання латентних змінних в середовищі R» (відповідальні – проф.
Олефір В.О., доц. Кряж І.В., 31 травня 2018 р.)
4.2.2. кафедральні:
- методичні семінари кафедри загальної психології:
«Ознайомлення й впровадження нових вимог до оформлення програм
навчальних курсів» (відповідальні - доц. Невоєнна О.А., доц. Гімаєва Ю.А.,
вересень 2017 р).
«Нові вимоги до виконання та оформлення дипломних робіт з урахуванням
перевірки магістерських дипломних робіт на наявність запозичень» (відповідальна доц. Гімаєва Ю.А., листопад 2017 р.)
- методичні семінари кафедри прикладної психології:
«Семінар з проблем проведення занять з психологічних дисциплін як
міжфакультетських» (відповідальна – Кряж І.В., вересень 2017 р.).

Обговорення наукової доповіді аспірантки кафедри Ярош Н.С. за результатами
дисертаційної роботи «Саногенне мислення як чинник стрес-долаючої поведінки
особистості» ( відповідальна – зав. каф. прикладної психології Кряж І.В., 01
листопада 2017 р.).
Обговорення наукової доповіді ст.викладача кафедри Гуляєвої О.В. за
результатами дисертаційної роботи «Чинники психологічного благополуччя у
студентів з обмеженими можливостями здоров'я» ( відповідальна – зав. каф.
прикладної психології Кряж І.В., 10 травня 2018 р.
Обговорення наукової доповіді доцента кафедри Луценко О.Л. за результатами
дисертаційної роботи «Закономірності психологічної адаптації людини на
сучасному етапі еволюції» ( відповідальна – зав. каф. прикладної психології
Кряж І.В., 24 травня 2018 р.).
- методичні семінари кафедри педагогіки:
1.

серпень 2017

2.

вересень 2017

3.

жовтень 2017

4.

листопад 2017

5.

грудень 2017

6.

січень 2018

науково-теоретичні
Сучасні вимоги до професійної діяльності
викладача вищої школи
Формування соціальної активності студентів
засобами використання ігрових технологій
Імплементація Закону України «Про освіту від
05. 09. 2017»
Теоретичні засади формування моральної
культури майбутніх вчителів
Культура професійно-педагогічного
спілкування
Організаційна культура викладача вищої школи

7.

лютий 2018

Аналіз Закону України «Про вищу освіту»

Наливайко О. О.

березень 2018

Підготовка майбутніх філологів в системі
вищої професійної освіти на основі
компетентісного підходу
Академічна доброчесність як умова
формування загальної та професійної
культури майбутнього фахівця
Толерантність як основа гуманізації
педагогічного процесу
Методологія педагогічної діяльності з
формування професійної компетентності
фахівців в умовах дистанційного навчання
науково-практичні
Формування лідерських якостей у процесі
професійної підготовки засобами використання
ігрових технологій

Вигранка Т. В.

8.

9.
10.
11.

1

квітень 2018
травень 2018
червень 2018

вересень 2017

Комишан А.І.
Жукова О.А.
Наливайко О. О.
Донцов А. В.
Манойло І. С.
Рибалко Л. С.

Іваненко Л. О.
Боченко О.В.
Іваненко Л.О.

Жукова О. А.

2

жовтень 2017

3

листопад 2017

4

грудень 2017

5

січень 2018

6

лютий 2018

7

березень 2018

8

квітень 2018

9

травень 2018

10

червень 2018

Роль дистанційного та електронного навчання у
сучасній вищій школі
Формування навичок професійного спілкування
для студентів гуманітарних спеціальностей
Лекція як засіб професійної самореалізації
викладача вищого навчального закладу
Дистанційне навчання як сучасна педагогічна
технологія підготовки компетентних фахівців
Організація виховної роботи у вищому
навчальному закладі: проблеми організації

Наливайко О. О.

Вдосконалення методики лекційного
викладання
Умови формування самостійності активності
студентів під час вивчення педагогіки
Методологічні засади організації самостійної
роботи студентів з кафедральних дисциплін
Огляд сучасних педагогічних технологій

Комишан А. І.

Манойло І. С.
Рибалко Л. С.
Іваненко Л. О.
Донцов А. В.

Боченко О. В.
Комишан А. І.
Жукова О. А.

4.3. Майстер-класи.
- Майстер-клас: «Оцінка конструктної валідності тесту з допомогою
конфірматорного факторного аналізу» на V Міжнародній науково-практичній
конференції «Актуальні питання освіти та науки» (10 листопада 2017 р. м. Харків. –
проф. Олефір В.О.)
- Навчально-демонстраційний семінар «Вимірювання латентних змінних в
психології» на IV Міжнародній науково-практичній конференції «Особистість у
кризових умовах та критичних ситуаціях життя» (23 лютого 2018 року, м. Суми. –
проф. Олефір В.О.)
- Воркшопи для психологів «Майстерня психологічного перетворення і тілесності»
. 2-3 вересня 2017 р. (3-4 лютого 2018 р., 2-3 червня 2018р. м. Харків; 2-3 грудня
2017, 14-15 квітня 2018 р. м. Київ – доц. Кочарян І. О.)
- Воркшоп для психологів та менеджерів IT компаній «Система амо менеджменту
як індикатор ефективної команди» IT Cluster (27 березня 2018 р. м. Харків – доц.
Кочарян І. О.)
- Воркшоп для психологів «Емоційна саморегуляція та її корекція» ( 19-20 травня
2018р. м. Прага, Чехія – доц. Кочарян І. О.)
- Воркшоп для психологів і менеджерів «Ефективні комунікації. Маніпуляції та
контр маніпуляції» у AdvanceIT курс «People Management» (29 травня 2018 р.
м. Харків – доц. Кочарян І. О.)

- Воркшоп для психологів і менеджерів «Емоційний інтелект та амо менеджмент»
у AdvanceIT курс «People Management» (25 травня 2018 р. м. Харків – доц.
Кочарян І. О.)
- Воркшоп для психологів «Майстерня відпочинку та натхнення» (16-23 вересня
2017 р. м. Палермо, Італія – доц. Кочарян І. О.)
- Проведення майстер-класів (занять) на курсах підвищення кваліфікації для
психологів, практичних психологів, соціальних робітників загальноосвітніх
начальних закладів різних типів і форм власності, професійно-технічних, вищих
навчальних закладів I-II рівнів акредитації, що надають повну загальну середню
освіту, закладів медицини (в період з 23 листопада 2017 р. по 27 листопада 2017 р.
та з 12 лютого 2018 р. по 16 лютого 2018 р. – доц. Зуєв І.О., доц. Гімаєва Ю.А., доц.
Кочарян І.О., доц Терещенко Н.М., доц. Фєдосєєв В.А.)
4.4. Видання методичних вісників, збірників тощо.
- Видання у 2017-18 н. р. наукового збірника «Психологічне консультування і

психотерапія» №№ 7, 8.
- Д. психол. н., проф. О.С.Кочарян є головним редактором наукового виданням
«Психологічне консультування і психотерапії», яке має статус фахового видання
України.
- Видання у 2017-18 н. р. збірника наукових праць «Наукові записки кафедри
педагогіки» вип. 40 (247 с.), вип. 41 (205 с.).
- Участь у редакційної колегії збірника науково-методичних праць «Проблеми
сучасної освіти» ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2017 р.: Яворовська Л.М., Іванова О.Ф.
- Публікація статей у збірнику науково-методичних праць «Проблеми сучасної
освіти» ХНУ імені В.Н.Каразіна:
Гімаєва Ю.А., Малофейкіна К.О.. Професійна ідентичність й мотивація навчання
у студентів-біологів // Проблеми сучасної освіти: збірник науково-методичних
праць. Вип. 8. У 2 ч.: ч. 1 – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна., 2017. – С. 11-21.
Крейдун Н.П, Поліванова О.Є., Невоєнна О.А., Яворовська Л.М. Якість освіти як
динамічна ознака освітнього процесу // Проблеми сучасної освіти: збірник
науково-методичних праць. Вип. 8. У 2 ч.: ч. 1 – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна.,
2017. – С. 32-35.
5. Позитивний досвід та проблеми організації науково-методичної роботи на
факультеті.

- Каф. загальної психології: позитивним досвідом є залучення студентів до
наукової роботи, видання спільних публікацій у науково-методичних виданнях,
участь студентів у факультетських та всеукраїнських конкурсах наукових робіт.
- Каф. прикладної психології: все активніше використовуються мультимедійні
технології при проведенні лекцій та семінарських занять. Використання технічних
засобів у навчанні сприяє удосконаленню навчального процесу, оптимізації
сприйняття студентами матеріалу, економії навчального часу.
- Каф. психологічного консультування та психотерапії: методична розробка для
студентів спеціальності «Психологія», денної форми навчання, 1 курс. з дисципліни
«Порівняльна психологія. Зоопсихологія». Розробка являє собою тестові завдання з
тем дисципліни, які спрямовані на забезпечення самостійної роботи студентами.
Тестові завдання є складовими електронного курсу «Порівняльна психологія.
Зоопсихологія», який розміщено у банку Веб-ресурсів Центру електронного
навчання Університету та доступ до якого відкрито студентам денної форми
навчання. Розробку впроваджено у 2017-2018 навчальному році для забезпечення
виконання самостійної роботи студентів під час вивчення дисципліни. Переваги:
економія часу на перевірку робіт, доступність завдань on-line у режимі 24-7 та
можливість виконання завдань студентами у зручний час.
- Каф. педагогіки: проведення науково-методичних семінарів, на яких викладачі
кафедри виступали зі своїми науково-методичними розробками.

6. Рекомендації щодо покращення організації науково-методичної роботи.
- Ввести до навчального плану з МФД семінарські або практичні заняття для
забезпечення засвоєння практичних навичок з дисциплін.

Декан факультету психології

Крейдун Н.П.

