
Тематика засідань кафедри психології (2018 рік) 

 

СІЧЕНЬ 
1. Затвердження: індивідуальних планів роботи 

професорсько-викладацького складу кафедри на 2018 р., 

річного плану роботи кафедри на 2018 р. 

Викладачі кафедри, 

Бойко І. І. 

2. Удосконалення програм КПК практичних психологів, 

соціальних педагогів; ДНЗ з метою підвищення рівня 

їхньої психологічної компетентності та психологічної 

культури. 

Розгляд та затвердження:  

навчально-тематичних планів курсів підвищення 

кваліфікації практичних психологів, соціальних педагогів; 

ДНЗ;  

тематики текстів лекцій, семінарських, практичних занять;  

планів роботи; наукових консультантів обласних 

семінарів, творчих груп, постійно діючих семінарів; 

графіків надання консультацій педпрацівникам області та 

слухачам курсів ПК. 

Викладачі кафедри 

 

 

 

Завязун Т. В.,  

Кльоц Л. А., 

Шугай Т. Й. 

 

Викладачі кафедри 

ЛЮТИЙ 
1. Особисті цінності як духовне надбання педагогічного 

працівника. 

Завязун Т.В. 

2. Новітні гуманітарні технології у професійній діяльності 

андрагога. 

Бойко І. І. 

БЕРЕЗЕНЬ 
1. Сучасні підходи до формування професійних компетенцій 

в системі ПО. 

Бойко І. І. 

2. Досвід як особистісно-професійний ресурс педагогічних 

працівників. 

Савиченко О. М. 

КВІТЕНЬ 
1. Про наукову роботу та наукову співпрацю кафедри з 

провідними науково-дослідними інститутами НАПН 

України. 

Бойко І. І. 

2. Про ефективність проведення курсів підвищення 

кваліфікації практичних психологів. 

Кльоц Л. А. 

 

ТРАВЕНЬ 
1. Створення умов для формування світогляду дошкільників 

засобами художнього слова. 

Завязун Т.В. 

2. Про науковий супровід написання курсових проектів, 

випускних робіт на курсах підвищення кваліфікації 

практичних психологів. 

Кльоц Л. А. 

 

ЧЕРВЕНЬ 
1. Про стан виконання плану роботи кафедри за перше та 

завдання на друге півріччя 2018 року. 

Бойко І. І. 

2. Про виконання індивідуальних планів роботи за перше 

півріччя 2018 року. 

Викладачі кафедри 

ВЕРЕСЕНЬ 
1. Система роботи психологічної служби в умовах 

реформування освіти. 

Осадчук Н.О. 

2. Соціальна креативність: основні підходи до 

конструювання поняття та психологічні умови розвитку 

соціальної креативності. 

Вознюк О.М. 

ЖОВТЕНЬ 



1. Про стан підготовки до регіональної науково-практичної 

конференції: «Психологічний супровід учасників 

освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти». 

Бойко І. І., 

Вознюк О. М. 

2. Концептуальні засади психологічного консультування 

вчителя у проблемі професійного розвитку. 

Бойко І. І. 

ЛИСТОПАД 
1. Значимість когнітивної складової в процесі формування 

соціальної креативності.  

Вознюк О.М. 

2. Розгляд та затвердження оновленої та нової тематики 

текстів лекцій, семінарських, практичних занять на 2018. 

Бойко І. І. 

ГРУДЕНЬ 
1. Про виконання викладачами кафедри індивідуальних 

планів роботи за 2018 рік. 

Викладачі кафедри 

2. Про виконання річного плану роботи кафедри за 2018 рік 

та розгляд проекту плану на 2019 рік. 

Бойко І. І. 

 


