ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Науково-методичної ради
Університету «Україна»
_________________ О.П. Коляда

ПЛАН
роботи Науково-методичного об’єднання
з психології на 2020-2021 н.р.

№

Планові питання

1.

 Про затвердження складу Науковометодичного об`єднання.
 Про затвердження навчально-методичних
комплексів дисциплін.
 Про вимоги, підготовку, оновлення та
виклад навчально-методичних матеріалів
на платформі Moodle.
 Про затвердження методичних
рекомендацій по підготовці, написанню та
захисту бакалаврських і магістерських
робіт дипломних для студентів
спеціальностей.
 Про затвердження плану видання
навчально-методичної літератури на 20202021 н.р.
 Затвердження навчального навантаження
в аспірантурі
 Затвердження графіку відкритих занять
 Різне.

2.

 Про ознайомлення студентів з політикою
і нормативною базою університету
стосовно доброчесності і боротьби з
плагіатом (зокрема зі змістом Кодексу
доброчесності та Положення про
запобігання та виявлення академічного
плагіату в наукових, навчальнометодичних, кваліфікаційних та
навчальних роботах), підписання
декларацій про академічну доброчесність.
 Про переведення аспірантів на наступний
навчальний рік

 Про затвердження тематики курсових
робіт спеціальностей.
 Про затвердження тематики
бакалаврських та магістерських робіт
спеціальностей.

Відповідальний за
підготовку

Дата

зав.каф. Османова
А.М.
Вересень
2020 р.

Форма
проведення
(очне,
дистанційне
засідання,
переписка)

очне
засідання

ст.викл.
Хорунженко Г.В.

проф.Сердюк Л.З
доц.Чиханцова О.А.

ст.викл.
Курбатова О.А.

проф.Сердюк Л.З
доц.Чиханцова О.А.
ст.викл.
Хорунженко Г.В.
проф.Сердюк Л.З.

Жовтень
2020 р.

очне
засідання

3.

4.

5.

 Про стан навчально-методичних
матеріалів на платформі Moodle.
 Про підготовку силабусів
 Різне.

ст.викл.
Хорунженко Г.В.
зав.каф. Османова
А.М.

 Про затвердження програм навчальної,
виробничої, переддипломної, науководослідної, педагогічної та інших практик
для студентів спеціальностей.
 Про затвердження пакетів ККР по
дисциплінах.
 Організація наставництва та робота школи
молодого викладача для педагогічних і
науково-педагогічних працівників зі
стажем роботи менше 3 років.
 Різне.

зав.каф. Османова
А.М.

 Про організацію і проведення підвищення
кваліфікації науково-педагогічних і
педагогічних працівників навчальновиховних підрозділів.
 Про інноваційні методи навчання.
 Про стан навчально-методичних
матеріалів на платформі Moodle.
 Підведення підсумків роботи Рад
роботодавців та погодження оновленого
складу Рад роботодавців спеціальностей
 Про досвід роботи кафедр щодо
проведення І туру студентських
Всеукраїнських олімпіад у 2020/2021 н.р. і
забезпечення підготовки обраних
учасників до ІІ туру.
 Різне.

зав.каф. Османова
А.М.

 Про узгодження введення нових
спеціалізацій та стан підготовки освітньопрофесійних програм і навчальних планів
на 2021-2022 н.р.
 Про погодження освітньо-професійних
програм та навчальних планів на 20212022 н.р.
 Про стан співпраці навчально-виховних
підрозділів із роботодавцями, зокрема
стейкхолдерами щодо вдосконалення
освітніх програм, організації дуальної та
мережевої форм навчання, базами
практики щодо проходження практики
студентами, Радами роботодавців.
 Про особливості вибору дисциплін
студентами у 2021-2022 н.р.
 Про призначення експертів для
сертифікації ЕНК.
 Різне.

зав.каф. Османова
А.М.

Листопад

2020 р.

дистанційне
засідання

Січень
2021 р.

дистанційне
засідання

Березень
2021 р.

очне
засідання

зав.каф. Османова
А.М.
ст.викл.
Курбатова О.А.

ст.викл.
Хорунженко Г.В.
зав.каф. Османова
А.М.

ст.викл.
Курбатова О.А.

ст.викл.
Курбатова О.А.

ст.викл.
Хорунженко Г.В.

5.

 Про результати організації та проведення
навчання в загальноуніверситетських
групах.
 Про підсумки проведення студентських
олімпіад, конференцій і конкурсів та
участь у них студентів і професорськовикладацького складу.
 Про результати проведення науковопрактичних конференцій, круглих столів
та участь у них професорськовикладацького складу і студентів.
 Про результати проведення ККР (із
висновками, рекомендаціями,
пропозиціями щодо вдосконалення).
 Про виконання плану видань на 2020-2021
н.р.
 Про підсумки роботи Науковометодичного об'єднання та пропозиції до
планування на новий навчальний рік.
 Різне.

Голова НМО

зав.каф. Османова
А.М.

Травень
2021 р.

ст.викл.
Курбатова О.А.

усі викладачі
кафедри
зав.каф. Османова
А.М.

А. М. Османова
ініціали, прізвище

очне
засідання

