
П Л А Н 

роботи вченої ради факультету психології 

Харківського національного університету 

імені В.Н.Каразіна на 2014-2015 навчальний рік 

 

Вересень 

 

1. Про перспективи розвитку факультету психології в 2014-2015 н.р. 

   Доп. декана проф. Крейдун Н.П. 

2. Кадрові питання. 

 

Жовтень 

 

1. Про комплекс заходів щодо сприяння нового набору на факультеті   

     психології. 

    Доп. декана проф. Крейдун Н.П. 

2. Про результати моніторингу якості навчання. 

    Доп. студ. декана Пантюх М. 

3.  Звіти аспірантів про виконання індивідуального плану. 

 

 

Листопад 

 

1. Про результати та перспективи наукової роботи на кафедрі загальної 

     психології. 

     Доп. зав. кафедри загальної психології проф. Іванова О.Ф. 

2. Про забезпечення самостійної роботи студентів факультету психології. 

     Доп. заст. декана з навч. роботи доц. Невоєнна О.А. 

 

    

Грудень 

 

1. Про результати та перспективи наукової роботи на кафедрі психологічного    

     консультування і психотерапії. 

    Доп. зав. кафедри психологічного консультування і психотерапії   

    проф. Кочарян О.С.    

 2. Про ефективність роботи студентського самоврядування. 

    Доп. заст. декана з виховної роботи Яновська С.Г., студ. декан Пантюх М.     

  

 

Січень 

 

 1. Про результати та перспективи наукової роботи на кафедрі прикладної  

     психології. 

     Доп. виконуючого обов’язки зав. кафедри прикладної психології доц.   



    Кряж І.В. 

 2. Про підсумки наукової роботи за 2014р. та підвищення якості наукових  

     досліджень на факультеті. 

     Доп. заст. декана з наук. роботи доц. Яворовська Л.М. 

 

 

Лютий 

 

  1. Про результати та перспективи наукової роботи на кафедрі педагогіки. 

      Доп. виконуючий обов’язки зав. каф. педагогіки доц. Нечепоренко М.В. 

  2. Про забезпечення студентів факультету навчальною та науковою             

      літературою. 

      Доп. доц. Павленко В.М. 

 

 

Березень 

 

   1. Про перспективи розвитку наукових періодичних видань на факультеті    

       психології. 

       Доп. гол. редактор «Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна. Серія «Психологія»  

  проф. Іванова О.Ф. 

   2. Про роботу сайту  факультету психології. 

       Доп. Севостьянов П.О. 

 

Квітень 

 

      1. Про ефективність роботи викладачів факультету психології: кадровий 

          потенціал, кадровий резерв. 

          Доп. декан факультету проф. Крейдун Н.П. 

      2. Про стан та перспективи роботи інституту кураторства на факультеті    

          психології. 

          Доп. заст. декана з виховної роботи Яновська С.Г. 

 

 

 

 

 

Травень 

 

    1. Про працевлаштування студентів факультету  психології. 

        Доп. відповідальний за працевлаштування  доц. Жорник Є.В. 

    2. Про результати моніторингу якості навчання. 

        Доп. студентський декан Пантюх М. 

 

 



Червень 

 

1. Результати  роботи ДЕК. 

Доп. голова ДЕК. 

2. Звіти аспірантів про виконання індивідуальних планів. 

 

План затверджено на засіданні вченої ради факультету психології 28 серпня 

2014р., протокол № 8. 

 

 

 

 

Голова вченої ради 

факультету психології      Н.П.Крейдун 

 

 

Учений секретар        О.Є.Поліванова 

 

 

 


