
 

Рішення 

зборів трудового колективу факультету психології від 18.09.2014  

«Звіт декана факультету про роботу у 2013-2014 навчальному році та 

завдання  

на 2014-2015 навчальний рік» 

 

Заслухавши й обговоривши доповідь декана факультету Н.П. Крейдун, 

загальні збори трудового колективу факультету відзначають, що в 2013-2014 

навчальному році факультет вирішував основні завдання, що передбачені 

законодавчими документами та рішеннями адміністрації університету. 

Ефективність наукового та навчально-виховного процесу забезпечував 

конкурентноспроможний колектив факультету, значна увага приділялася 

забезпеченню якості освіти, впровадженню сучасних форм організації 

навчального процесу, розвивалися міжнародні зв’язки, організовано  

проведено вступну кампанію.  

 

Разом з тим збори відмічають ряд проблем, вирішення яких є негайною 

потребою для ефективної роботи факультету. 

 

Загальні збори трудового колективу факультету ухвалили:  

 

1. Вважати роботу декана факультету у 2013-2014 навчальному році 

задовільною. 

2. Розробити та забезпечити реалізацію в науковій, навчально-виховній 

діяльності факультету (кафедр) заходів з реалізації положень нового Закону 

України «Про вищу освіту». Особливу увагу при розробці заходів звернути 

на збільшення надходжень позабюджетних коштів для фінансування 

наукових робіт, виконання наукової тематики кафедр, підвищення 

відповідальності наукових  керівників за роботу з аспірантами, підвищення 

науковометричності публікацій фахівців факультету. 

Відповідальні: декан, завідувачі кафедр. 

Термін виконання – до 01.10.2014. 

 

3. Проводити роботу з покращання цілісної системи забезпечення 

якості освіти, результативної діяльності науково-педагогічних та інших 

працівників факультету: 

 - посилити контроль завідувачів кафедр за процесом підвищення науково-

кваліфікаційного рівня працівників кафедр; 

 - дотримуватись та забезпечити повне виконання Положення про 

організацію навчального процесу в Харківському національному 

університеті імені В.Н.Каразіна, рішень методичної комісії факультету; 

 - сприяти проведенню студентського моніторингу якості освіти. 

Відповідальні: декан, завідувачі кафедр, голова методичної комісії. 

Термін виконання – постійно. 



 

 4. Розробити та сприяти виконанню заходів з популярізації у суспільстві 

психологічної та педагогічної науки, залучити до навчально-виховного 

процесу та до наукової співпраці представників підприємств, 

загальноосвітніх закладів, наукових установ, громадських об’єднань. 

Відповідальні: декан, завідувачі кафедр. 

Термін виконання – до 15.10.2014., постійно. 

 

 5. Сприяти заохочуванню працівників факультету, які досягли високих 

показників у навально-науковій діяльності.  

 Разом з тим підвищувати контроль за виконанням фахівцями факультету 

індивідуальних планів роботи. 

Відповідальні: декан, завідувачі кафедр. 

Термін виконання – постійно. 

 

 6. Сприяти розвитку системи студентського самоврядування на 

факультеті, залучати представників студентства до вирішення питань 

навчально-наукової діяльності факультету. 

Відповідальні: декан. 

Термін виконання – постійно. 

 

 7. Активізувати роботу з міжнародного співробітництва: 

 - на кафедрах розробити план конкретних заходів щодо міжнародної 

співпраці; 

 - поширювати участь фахівців та студентів факультету в університетських 

програмах міжнародного співробітництва; 

 - вивчити можливість залучення зарубіжних вчених до навчально-наукової 

роботи факультету, проведення сумісних фінансованих наукових досліджень. 

Відповідальні: декан, завідувачі кафедр. 

Термін виконання – постійно. 

 

 


