
ПЛАН 

роботи науково-методичної комісії факультету психології на 2021/2022 навчальний рік 

 

№ 
Питання Дата Доповідає Примітки 

1.  Про строки затвердження тем і захисту 

курсових робіт студентів 2, 3 і 4 

бакалаврських  курсів та строки 

затвердження тем і звітування з ходу 

виконання кваліфікаційних робіт студента-

ми 2 магістерського курсу денної та заочної 

форм навчання 

вересень 2021 Гімаєва Ю.А. 

 

2.  Про вимоги до навчально-методичних 

комплексів з навчальних дисциплін вересень 2021 
Невоєнна О.А. 

Гімаєва Ю.А. 

 

3.  Про запобігання плагіату у виконанні 

курсових та кваліфікаційних робіт вересень 2021 Гімаєва Ю.А.  

4.  Про вимоги до виконання й оформлення 

курсових  та кваліфікаційних робіт  жовтень 2021 Гімаєва Ю.А  

5.  Обговорення відкритих занять науково-

педагогічних працівників факультету 
жовтень 2021 

грудень 2021 

березень 2022 

травень 2022 

Гімаєва Ю.А. 

Олефір В.О. 

Луценко О.Л. 

Кочарян О.С. 
Жукова О.А. 

 

6.  Про навчально-методичне забезпечення 

освітнього процесу на факультеті (в рамках 

підготовки до внутрішнього аудиту, на 

замовлення ректорату тощо) 

жовтень 2021 

травень 2022 
Гімаєва Ю.А. 

 

7.  Про участь у конкурсі-виставці навчальної 

літератури  листопад 2021 Гімаєва Ю.А.  

8.  Про звіт з видання навчально-методичної 

літератури у 2020 р. грудень 2021 Гімаєва Ю.А.  

9.  Про план видання навчально-методичної 

літератури на 2021 р. грудень 2021 Гімаєва Ю.А.  

10. Про підсумки конкурсу курсових робіт 

студентів 2 курсу грудень 2021 Гімаєва Ю.А.  

11. Про підсумки конкурсу курсових робіт 

студентів 4 курсу квітень 2022 Гімаєва Ю.А.  

12. Про підсумки конкурсу курсових робіт 

студентів 3 курсу квітень 2022 Гімаєва Ю.А.  

13. Про рекомендацію до друку навчально-

методичних видань, розроблених 

працівниками факультету 
протягом року Гімаєва Ю.А 

 

14. Про результати ректорського нульового, 

поточного та відтермінованого контролю  протягом року Невоєнна О.А.  

15. Обговорення підсумків зимової  та літньої 

сесії 

січень,  

червень 2022 Невоєнна ОА. 
 

16. Про вимоги до робочих  програм  з 

навчальних дисциплін травень 20222  
Гімаєва Ю.А 

Невоєнна О.А. 

 

17. Про затвердження програм з навчальних 

дисциплін на 2021/2022 н. р. червень 2022 Гімаєва Ю.А.  

18. Звіт про роботу методичної комісії у 

2020/2021 н. р. червень 2022 Гімаєва Ю.А.  

 

 

Голова науково-методичної комісії факультету психології                                    Юлія ГІМАЄВА 


