Проект
Рішення
загальних зборів трудового колективу факультету психології.
Звіт декана про підсумки 2017/2018 навчального року та завдання на
2018/2019 навчальний рік
Заслухавши та обговоривши звіт декана Н.П.Крейдун, загальні збори
трудового колективу відзначають, що в 2017/2018 навчальному році
колективом факультету психології проведена значна робота із забезпечення
якості класичної університетської освіти відповідно закону «Про вищу
освіту», «Положення про організацію освітнього процесу в Харківському
національному університеті імені В.Н.Каразіна», рішень Вченої Ради
університету та рішень вченої ради факультету психології .
Освітній процес і наукові дослідження забезпечував колектив
кваліфікованих викладачів, у складі якого 8 докторів наук та 28 кандидатів
наук. Підготовлено Ліцензійну справу спеціальності 053-Психологія для
першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (наукового)
рівнів вищої освіти для внесення даних до ЄДБО. Успішно вирішувалися
наукові завдання в рамках наукової тематики кафедр; опубліковано 71
статтю у фахових виданнях, 8 – у зарубіжних виданнях.
Проведено ряд заходів, спрямованих на громадське та патріотичне
виховання студентів, долучення їх до кращих університетських традицій.
Загальні збори ухвалили:
1. Вважати роботу декана _________________________________________
2. Продовжити адаптацію змісту і форм навчання відповідно до закликів
сучасності:
- використовувати новітні технології для забезпечення якості освітнього
процесу, методичній комісії факультету розробити і представити на
затвердження вченою радою факультету Програму застосування
інноваційних технологій в освітньому процесі факультету.
Термін виконання: до 20.10.2018.
Відповідальні: декан, заступник декана з навчальної роботи, завідувачі
кафедр, голова МК факультету.
- враховувати та аналізувати результати студентського моніторингу
якості освіти на факультеті при розробці навчальних та конкретизації
робочих планів спеціальності.
Термін виконання: постійно.
Відповідальні: декан, завідувачі кафедр.
- сертифікувати щонайменше три курси дистанційного навчання.
Термін виконання: до 01.05.2019.
Відповідальні: завідувачі кафедр

3. Оновити склад та затвердити програму роботи факультетської комісії
«Абітурієнт – 2019», у якій, зокрема, передбачити:
- відновлення роботи студентського гуртка для старшокласників
«Психолог».
Термін: до 15.10.2018.
Відповідальні: декан, голова комісії.
4. Розробити та затвердити План заходів з підвищення результативності
наукової роботи, у якому передбачити:
- активізацію інноваційної діяльності;
- аналіз та контроль за виконанням договорів про науково-практичне
співробітництво, розширення фінансової бази наукових досліджень;
- комплекс заходів щодо входження факультетських періодичних видань
до міжнародних наукометричних баз.
Термін: до 15.10.2019.
Відповідальні: декан, заступник декана з наукової роботи, завідувачі
кафедр.
5. Вивчити та розглянути на науково-методичному семінарі факультету
питання щодо активної участі науковців факультету у реформуванні
освітнього процесу України.
Термін: до 01.11. 2018.
Відповідальні: декан, завідувачі кафедр.
6. З метою залучення до навчання на факультеті іноземних студентів:
- оновити та розповсюдити інформаційно-рекламні матеріали про
факультет;
- запровадити протягом року викладання іноземною мовою щонайменше
двох курсів;
- викладачам факультету у рамках підвищення кваліфікації зосередитися
на отриманні необхідних документів для викладання іноземною мовою.
Термін: протягом року
Відповідальні: завідувачі кафедр.
7. Активно сприяти студентському самоврядуванню, розглядаючи участь
студентів факультету в органах студентського самоврядування як засіб
формування особистісних компетенцій:
- активізувати роботу кураторів щодо тьюторської підтримки студентів
академічних груп.
Термін: до 01.12.2018.
Відповідальні: декан, заступник декана з виховної роботи, куратори
академічних груп.
- розробити систему заохочення студентів – учасників конкурсів,
олімпіад, соціальних проектів та їх наукових керівників.
Термін: до 01.11.2018.
Відповідальні: декан, завідувачі кафедр.

