
Тематика засідань кафедри психології (2019 рік) 
 

Січень 

1. Затвердження:  

 індивідуальних планів роботи науково-педагогічних 

працівників кафедри на 2019 р., 

 річного плану роботи кафедри на 2019 р. 

Бойко І. І.  

Викладачі кафедри 

2. Про удосконалення програм КПК практичних психологів, 

соціальних педагогів; педпрацівників ЗДО з метою 

підвищення рівня їхньої психологічної компетентності та 

психологічної культури. 

Розгляд та затвердження:  

 навчально-тематичних планів курсів підвищення 

кваліфікації практичних психологів, соціальних 

педагогів; педпрацівників ЗДО;  

 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 

Кльоц Л. А.,  

Завязун Т. В., 

 

 

 

Завязун Т. В.,  

Кльоц Л. А.,  

 

 

Викладачі кафедри 

Лютий 

1. Науково-методологічне забезпечення та науковий супровід 

написання групових проектів, випускних робіт на КПК 

педпрацівників ЗДО 

Завязун Т. В.  

2. Особливості психологічної профілактики шкільного 

насильства (булінга) в початкових класах та Закон про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу 

Вознюк О. М. 

Березень 

1. Сучасні підходи до формування професійних компетенцій 

вчителя початкових класів в системі ПО: інклюзивна освіта 

та професійний стандарт  

Бойко І. І. 

2. Сучасні вимоги до професійної підготовки педагогів ЗДО Завязун Т. В. 

3. Звіт про наукову роботу Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

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. 

3. Про участь працівників кафедри у регіональній науково-

практичній інтернет-конференції «Суспільно-гуманітарні 

аспекти розвитку професійної компетентності педагогів в 

умовах реформування освіти» 

Вознюк О. М. 

Травень 

1. Психологічні механізми становлення професійної зрілості 

педагога: готовність та здатність вчителя до інноваційної 

діяльності 

Бойко І. І. 

2. Науково-методологічне забезпечення та науковий супровід 

написання курсових проектів, випускних робі на КПК 

Кльоц Л. А. 

 



практичних психологів 

3.  Про участь працівників кафедри у регіональній науково-

практичній конференції «Педагогіка партнерства як основа 

розвитку суб’єктів освітньої діяльності в умовах Нової 

української школи» (до Дня науки) 

Завязун Т. В. 

Червень 

1. Про виконання індивідуальних планів роботи за перше 

півріччя 2019 року 

Викладачі кафедри 

2. Про стан виконання плану роботи кафедри за перше та 

завдання на друге півріччя 2019 року 

Бойко І. І. 

 Звіт про наукову роботу Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

Вересень 

1. Про організацію та проведення Міжрегіональної науково-

практичної WEB-конференції «Школа як безпечне місце: 

протидія булінгу в освітньому просторі» (каф. психології та 

науково-методичний кабінет психологічної служби системи 

освіти) 

Кльоц Л. А. 

2. Психолого-педагогічні умови формування толерантності 

педагогів: робота з дітьми з особливими освітніми потребами 

та учнями в інклюзивному освітньому середовищі 

Вознюк О. М. 

Жовтень 

1. Психолого-педагогічні проблеми та умови розвитку 

мовлення дошкільників 

Завязун Т. В. 

2.  Про участь у Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Професійний розвиток педагогічних 

працівників як необхідна умова реалізації Концепції «Нова 

українська школа» (до 80-річчя створення Інституту) 

Бойко І. І. 

Листопад 

1. Розгляд та затвердження оновленої та нової тематики 

текстів лекцій, семінарських, практичних занять на 2020 

рік 

Бойко І. І. 

2. Соціальна креативність як умова розвитку 

загальнокультурної компетентності та 

конкурентоспроможності сучасного педагога 

Вознюк О. М. 

3.  Звіт про наукову роботу Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

Грудень 

1. Про виконання викладачами кафедри індивідуальних 

планів роботи за 2019 рік 

Викладачі кафедри 

2. Про виконання річного плану роботи кафедри за 2019 рік та 

розгляд проекту плану на 2020 рік 

Бойко І. І. 

 


