Проект
Рішення
загальних зборів трудового колективу факультету психології.
Звіт декана про підсумки 2018/2019 навчального року та завдання на
2019/2020 навчальний рік
Заслухавши та обговоривши звіт декана Н.П.Крейдун, загальні збори
трудового колективу відзначають, що в 2018/2019 навчальному році
факультет вирішував завдання, передбачені законодавчими документами
України, які реалізувалися системою управлінських рішень адміністрації
університету та його структурних підрозділів.
Протягом року проводилася робота із удосконалення навчального
процесу, яка забезпечувалася шляхом використання передових методів
навчання, урахування результатів студентського моніторингу навчального
процесу.
Деканом відмічено, що забезпечення єдності навчального, наукового та
виховного процесів відбувалася завдяки високому рівню професійності,
відкритості та взаємодії науково-педагогічних працівників і навчального
допоміжного персоналу факультету.
Разом з цим загальні збори відмічають про недостатність використання
потенціалу

науково-педагогічного,

учбово-допоміжного

персоналу

у

реалізації програми розвитку університету.
Загальні збори трудового колективу ухвалили:
1. Вважати

роботу

декана

у

2018/2019

навчальному

році

__________________________
2. Усім кафедрам факультету визначити своє місце в реалізації проектів
Стратегії розвитку університету на 2020-2025рр. Розробити конкретні плани

роботи кафедр та факультету з реалізації Стратегії, розглянути та затвердити
їх на засіданнях кафедр, вченої ради факультету.
Термін виконання: до 20.10.2019р.
Відповідальні: декан, завідувачі кафедр.
3.Розробити план заходів щодо попередньої акредитації освітньої
програми «Психологія» згідно критеріїв, визначених у Положенні про
акредитацію, затвердженому МОН України.
Контролювати хід виконання плану. Заслухувати щомісяця інформацію
про хід виконання плану на засіданнях кафедр.
Термін виконання: до 01.11.2019р.
Відповідальні: декан, заступник декана з навчальної роботи, завідувачі
кафедр.
4. Розробити програму освітньо-комерційної діяльності факультету в
парадигмі Life Long Learnin
Термін виконання: до 01.12.2019р.
Відповідальні: декан, завідувачі кафедр.
5. Розробити та затвердити на засіданні вченої ради факультету
програму підвищення результативності наукової роботи та комерціалізації
наукових розробок факультету у якому передбачити:
- повне виконання організаційних заходів, направлених на включення
фахових видань факультету до міжнародних наукометричних баз.
Термін виконання: до 01.01.2020р.
Відповідальні: головні редактори, заступник декана з наукової роботи.
-активне залучення здобувачів до навчання на третьому (науковому)
рівні (Phd) вищої освіти та докторантури за спеціальністю «Психологія».
Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін виконання: протягом року.

-активізацію роботи студентського наукового товариства факультету,
застосувати не тільки традиційні, але й інноваційні форми студентської
наукової роботи.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні: завідувачі кафедр, заступник декана з наукової роботи.
-контроль

за

виконанням

договорів

про

науково-практичне

співробітництво, розширення бази договорів, активізацію роботи з пошуку
гарантів міжнародного співробітництва, участі у грантових дослідженнях,
ширше застосовування міжнародного стажування працівників факультету.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні: завідувачі кафедр, заступник декана з наукової роботи.
6. Активно поширювати індивідуалізацію форм виховної роботи,
спрямовану на розкриття ресурсів особистості та підвищення ефективності
освітньо-наукової успішності студентів, студентських академічних груп,
активне долучення до кращих університетських традицій.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні:

заступник декана з виховної роботи, куратори

академічних груп.
7. Розробити та затвердити на засіданні вченої ради план заходів щодо
святкування п’ятдесятиріччя від початку підготовки фахівців-психологів в
Університеті, в якому передбачити проведення наукових та науковопрактичних конференцій, семінарів, залучення випускників факультету до
освітньо-наукової і виховної роботи, видання рекламної продукції
Термін виконання: до 01.02.2020р.
Відповідальні: завідувачі кафедр, заступник декана з виховної роботи.

