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1. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

№
п/п

Вид робіт Обсяг Виконавці Термін
виконання

Позначка
про

виконання
1 2 3 4 5 6

1. Проведення акредитації спеціальності
053 «Психологія» за другим
(магістерськім) та першим
(бакалаврським) рівнями вищої освіти

Викладачі кафедри,
Відповідальні –
зав. каф. проф.
Кузікова С.Б.;
доц. Єрмакова Н.О.
доц. Тарасова Т.Б.

Листопад 2020 р.
Квітень 2021 р.

2. Уточнення доручень ПВС кафедри
щодо методичної, наукової, виховної
та організаційної роботи на 2020-
2021н. р.

Викладачі кафедри,
Відповідальні:
зав. каф проф.
Кузікова С.Б.;
доц. Єрмакова Н.О.

До 10.09.2020р.

3. Перегляд та затвердження навчально-
методичного забезпечення навчальних
дисциплін кафедри у відповідності до
Рекомендацій з навчально-
методичного забезпечення навчальних
дисциплін у Сумському державному
педагогічному Університеті імені
А.С.Макаренко (від 20 вересня 2018
р.)

Викладачі
відповідних курсів,
відповідальні –
доц. Тарасова Т. Б.
доц. Єрмакова Н.О.
Контроль – проф.
Кузікова С.Б.

До 28.08.2020р.

4. Контроль за відповідністю навчально-
методичного забезпечення підготовки
фахівців першого (бакалаврського) та
другого (магістерського) рівня вищої
освіти вимогам ОПП

Відповідальні – доц.
Єрмакова Н.О., доц.
Тарасова Т.Б.

Впродовж року

5. Методичне забезпечення роботи
студентів: підготовка та видання
навчально-методичного забезпечення
навчальних дисциплін кафедри
(мінімум – 1), силабусів, методичних
рекомендацій, текстів лекцій, програм,
посібників тощо

Викладачі кафедри Впродовж року

6. Розробка методичного забезпечення
викладання навчальних дисциплін
кафедри з використанням елементів
дистанційного навчання

Викладачі кафедри.
Відповідальна – доц.
Тарасова Т.Б.

Впродовж року

7. Затвердження тем кваліфікаційних
робіт та плану їх виконання студентів
четвертого курсу та магістрантів
першого курсу спеціальності
«Психологія»

Відповідальні –
голови першої та
другої методичних
комісій, доц.
Єрмакова Н.О.; доц.
Тарасова Т.Б.;
керівники
кваліфікаційних
робіт

До 30.09.2020 р.
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8. Перегляд та доповнення тематики

курсових робіт у відповідності до
колективної теми кафедри та
індивідуальних наукових тем
викладачів

керівники курсових
робіт. Відповідальна
– голова першої
методичної комісії,
доц. Єрмакова Н.О.
голова третьої
методичної комісії
доц. Тарасова Т.Б.

До 30.10.2020 р.

9. Складання графіку відкритих занять
викладачів кафедри

викладачі кафедри,
відповідальна –
ст. лаб. Клевец Ю.О.

До 10.09. 2020 р.

10. Відвідування і обговорення відкритих
занять викладачами кафедри з
акцентуванням на новітніх навчальних
технологіях та написанням відгуків

викладачі кафедри,
відповідальна – доц.
Тарасова Т.Б.

Впродовж року

11. Підготовка до проведення практик
студентів спец. «Психологія»,
«Біологія. Психологія» (навчальної
психологічної. (2-3 к.); виробничої
психодіагностичної, психокорекційної
(4 к.), виробничої психологічної та
асистентської (6 к.).

Відповідальна –
ст. викл.
Василевська О.І.;
методисти з практик

Впродовж року

12. Перегляд і удосконалення питань до
кваліфікаційних іспитів за ОР
«бакалавр» спеціальності
«Психологія» та спеціальності 014
Середня освіта денної і заочної форм
навчання

Члени ЕК; голови
першої та третьої
методичних комісій,
доц. Єрмакова Н.О.
та Тарасова Т.Б.

Лютий 2021 р.

13 Доопрацювання і підготовка до
перевидання програм практик:

Відповідальна –
ст. викл.
Василевська О.І.;
голови методичних
комісій.

До 28.08. 2020

(за тиждень до
установчої
конференції
наявність
програми
відповідної
практики у
друкованому
вигляді та на
сайті кафедри)

1) навчальної психологічної; -доц. Єрмакова Н.О.;
2) психодіагностичної; -доц. Щербак Т.І.;
3) психокорекційної; - проф. Кузікова С.Б.
4) виробничої психологічної; - доц. Єрмакова Н.О.
5) асистентської; -доц. Тарасова Т.Б
6) педагогічної спеціальності 014
Середня освіта

-доц. Тарасова Т.Б
Контроль – проф.
Кузікова С.Б.

14. Індивідуальне консультування
студентів викладачами кафедри

Викладачі кафедри Впродовж року

15. Контроль самостійної роботи
студентів денної та заочної форми
навчання

Викладачі кафедри Впродовж року

16. Контроль за станом відвідування занять
та академічної успішності студентів
спеціальності «Психологія» денної та
заочної форм навчання (щомісячне
обговорення на засіданнях кафедри)

Відповідальні –
куратори
студентських
академічних груп

Впродовж року
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17. Робота методичного семінару

викладачів кафедри
Викладачі кафедри,
відповідальна – доц.
Тарасова Т.Б.

Впродовж року

18. Узгодження навчального
навантаження на 2021 – 2022 н. р.

Відповідальна –
зав. кафедри проф.
Кузікова С.Б.;

Червень 2021 р.

19. Поповнення методкабінету кафедри
методичними матеріалами,
підручниками,
діагностичними методиками,
корекційними програмами тощо у
друкованому вигляді та електронних
носіях

Викладачі кафедри,
ст. лаборант
Клевец Ю. О.

Впродовж року

20. Поповнення електронного каталогу
методичного забезпечення кафедри

Викладачі кафедри,
лаборант Романенко
О.В.

Впродовж року
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2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
№
п/п

Вид робіт Обсяг Виконавці Термін
виконання

Позначка
про

виконання
1 2 3 4 5 6

1. Участь у науково-практичних
конференціях різного рівня

Викладачі кафедри Впродовж
року

2. Відображення теоретичних та
емпіричних досліджень у статтях
фахових видань, внесених до переліку
ВАК та наукометричні бази

Викладачі кафедри (не
менше 2-х на рік
кожним)

Впродовж
року

3.  Наповнення е-репозиторію СумДПУ
імені А.С. Макаренка

Викладачі кафедри,
Відповідальний
координатор – доц.
Вертель А.В.

Впродовж
року

4. Укладання Договорів про творче
співробітництво кафедри психології
СумДПУ імені А.С. Макаренка з
іншими науковими установами та
ЗВО України і зарубіжжя

доц. Пухно С.В.
Контроль – зав. каф.
проф. Кузікова С.Б.

Впродовж
року

5. Обговорення на засіданні кафедри
результатів науково-дослідної
роботи викладачів кафедри.
Підведення підсумку (складання звіту)
за 2020 р. Перспективне планування
НДР викладачів на 2021 р.
Підготовка звіту з колективної теми
кафедри (2015-2020). Систематизація
та узагальнення перспективних
аспектів розробки нової колективної
теми (2020-2025)

Викладачі кафедри,
доц. Щербак Т.І.,
доц. Вертель А. В.
Контроль – проф.
Кузікова С.Б.

Грудень
2020 р.

Викладачі кафедри,
- доц. Щербак Т.І.,
- доц. Вертель А. В.
– проф. Кузікова С.Б.

Грудень
2020 р.

6. Робота НДЛ кафедри психології

1. Психології розвитку особистості;
2. Методології практичної
психології.

Відповідальні -
керівники лабораторій:
- проф. Кузікова С.Б.;
- доц. Щербакова І. М.;
Контроль – зав. каф.
проф. Кузікова С.Б.

Впродовж
року

7. Робота ННЦ надання психологічної
допомоги населенню при кафедрі
психології та кабінету «Психолог і
Я»

Відповідальна –
керівник ННЦ доц.
Дворніченко Л.Л.
Контроль – зав. каф.
проф. Кузікова С.Б.

Впродовж року

8. Організація і проведення науково-
практичних конференцій:
1) ХІ Всеукраїнська науково-
практична конференція молодих
учених «Молодь в сучасній
психології. Етнічна самосвідомість
та міжетнічна взаємодія».
2) VІІ Міжнародна науково-
практична конференція «Особистість
у кризових умовах та критичних
ситуаціях життя»

Відповідальний –
проф. КузіковаС.Б.,
викладачі кафедри
Відповідальні – проф.
Кузікова С.Б., доц.
Пасько К.М.
Відповідальні – проф.
Кузікова С.Б., доц.
Дворніченко Л.Л., доц.
Мотрук Т.О.

Впродовж року

Квітень
2021 р. !

Лютий 2021 р
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9. Проведення та апробація науково-

дослідної роботи в студентських
гуртках та проблемних групах

Відповідальні – керівни-
ки гуртків та проблем-
них груп, Координатор
– доц. Вертель А.В.

Впродовж року

10. Здійснення керівництва НДРС
Підготовка до участі у І та ІІ турі
Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт

Викладачі кафедри,
Координатор –
доц. Вертель А.В.

Впродовж року

11. Підготовка та проведення
І - ІІІ туру студентських олімпіад

Викладачі з базових
дисциплін;
відповідальна ст. викл.
Василевська О.І

Жовтень 2020
квітень 2021 р.

12. Проведення кафедрального
секційного засідання в межах
університетських днів науки. Звіт
про наукові доробки та перспективи

Викладачі кафедри,
доц. Щербак Т. І.,
контроль – проф.
Кузікова С.Б.

Травень 2021 р.
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3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

№
п/п

Вид робіт Обсяг Виконавці Термін
виконання

Позначка
про

виконання
1 2 3 4 5 6

1.  Організація і проведення
акредитації освітніх програм
спеціальності 053 «Психологія»
за другим (магістерським) та
першим (бакалаврським) рівнями
вищої освіти

Викладачі кафедри,
Відповідальні – зав. каф
проф. Кузікова С.Б.;
доц. Тарасова Т. Б., доц.
Єрмакова Н.О.

Листопад 2020 р.
Квітень 2021 р..

2. Укладання та супровід
договорів про співпрацю
кафедри з: навчальними
закладами; позанавчальними
закладами;

- медичними, реабілітаційними
установами;

- соціальними службами;
- кризовими службами,

силовими структурами

Відповідальний
організатор
доц. Пухно С. В.

Впродовж року

3.. Здійснення організаційно-методи-
чної роботи за завданням відділів
СумДПУ імені А.С. Макаренка,
пов’язаних з удосконаленням
навчального процесу

викладачі, лаборанти.
Відповідальний –
координатор навчально-
методичної роботи
кафедри доц. Тарасова
Т.Б.

Впродовж року

4. Організація та участь в
установчих та підсумкових
конференціях до практик

- Методисти з практик
спеціальності
«Психологія»;
Відповідальна – ст. викл.
Василевська О. І.;
- методисти з психології
на педагогічних
практиках спеціальності
014 Середня освіта

Впродовж року

5.  Оптимізація діяльності ННЦ
психологічної допомоги
населенню та кабінету
«Психолог і Я» за їх основними
напрямами функціонування

Відповідальна – доц.
Дворніченко Л. Л.

Впродовж
року, звіт –

грудень 2020
р., червень

2021 р.
6. Висвітлення діяльності кафедри на

сайті кафедри психології, ІПП, в
газеті та на стендах СумДПУ імені
А. С. Макаренка

Відповідальний – доц.
Усик Д.Б., ст. лаб.
Клевец Ю.О.

Впродовж року,
Звіт періодично

на засіданні
кафедри

7. Організація і проведення
профорієнтаційної роботи з
учнями шкіл міста та області.
Реалізація громадських проектів з
профорієнтації

Відповідальний
організатор
 – доц. Усик Д. Б.

Впродовж року
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8. Організація і проведення

позанавчальних просвітницько-
виховних заходів зі студентами-
психологами з нагоди
професійного свята («День
психолога», «Посвята у
психологи»)

Відповідальний
організатор
- доц. Щербакова І.М.
- доц. Усик Д.Б.

Квітень
2021 р.

9. Здійснення кураторської роботи Відповідальний
– доц. Усик Д. Б.,
куратори груп:
- доц. Пасько К.М.
- доц. Дворніченко Л.Л.
- доц. Усик Д.Б.
- доц. Мотрук Т.О.,
- ст. викл. Василевська О. І.

Впродовж
року

10. Поповнення методичного кабінету
кафедри методичними матеріалами
у друкованому вигляді та на
електронних носіях.

викладачі каф., ст. лаб.
Клевец Ю. О..

Впродовж
року

11. Поповнення відеотеки, фототеки
кафедри

Викладачі кафедри, лаб.
Романенко О.В.

Впродовж
року
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4. ГРОМАДСЬКА РОБОТА ТА ІНШІ ВИДИ РОБІТ

№
п/п

Вид робіт Обсяг Виконавці Термін
виконання

Позначка
про

виконання
1 2 3 4 5 6

1. Здійснення виховної роботи зі
студентами відповідно до норм
загально-людської моралі,
нормативно-правових документів,
плану виховної роботи навчально-
наукового Інституту педагогіки і
психології

Викладачі каф.,
відповідальний
– доц. Усик Д.Б.

Впродовж
року

2. Просвітницька робота у школах,
позашкільних закладах, центрах соц.
служб, громадських організаціях,
обласній адміністрації, на
підприємствах, радіо, ТБ тощо

Викладачі каф.,
відповідальна
 – доц. Дворніченко
Л.Л.

Впродовж
року

3. Організація і проведення
профорієнтаційної роботи
студентами спеціальності
«Психологія»

Відповідальний
– доц. Усик Д.Б.;
викладачі кафедри

Впродовж
року

4. Співробітництво кафедри з
кризовими центрами, телефоном
довіри, ЦСССДМ, медичним
реабілітаційним центром тощо в
рамках укладених договорів.

Відповідальні -
- доц. Мотрук Т.О.
- доц. Пухно С.В.

Впродовж
року
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4.1. КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

1.1. Штат професорсько-викладацького персоналу кафедри психології у 2020 - 2021
н. р. затверджено в кількості 14 осіб, які обіймають посади:
професора – 1 ставка; доцента – 12 ставок; старшого викладача – 1 ставка.

1.2. Штат навчально-допоміжного персоналу затверджено в кількості 2 осіб: 1 –
ст. лаборант, 1 лаборант.

1.3. На момент складання плану роботи кафедри аспірантів: очних – 0; заочних – 0;
претендентів – 0 осіб. Разом по кафедрі – 0 аспірантів.

1.4. Обсяг навчальної роботи у 2020-2021 н. р., яка виконується кафедрою,
становить 7812 год.

1.5. Якісний склад професорсько-викладацького персоналу кафедри психології у
2020-2021 н. р.

4.1.1. КАРТКА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ

П
ро

фе
со

рс
ьк

о-
ви

кл
ад

ац
ьк

ий
ск

ла
д

ка
фе

др
и,

ос
іб З них працюють

На постійній основі Сумісники

Разом
осіб, з
них:

Доктори
наук,

професори
осіб / у %

Канд.
наук,

доценти,
осіб /
у %

Канд.
наук,
осіб /
у %

Разом
осіб, з
них:

Доктори
наук,

професори
осіб / у %

Канд.
наук,

доценти,
осіб / у %

14
14 1 / 7,1 11 / 78,6 2 / 14,3 - - -

100 %

4.1.2. СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ
1.1. Організація і проведення акредитації освітніх програм спеціальності 053

«Психологія» за другим (магістерським) та першим (бакалаврським) рівнями
вищої освіти.

1.2. Розробка та удосконалення навчально-методичного забезпечення спеціальності
053 «Психологія» та інших, у т.ч. й елементів дистанційної освіти.

1.3. Проведення різних форм і напрямків профорієнтаційної роботи зі школярами,
студентами коледжів, психологами, вчителями та іншими фахівцями м. Сум та
Сумської області.

1.4. Підготовка та видання одноосібних та колективних монографій, навчально-
методичної літератури за профілем кафедри.

1.5. Друк статей у збірниках, внесених до наукометричних баз, схвалених МОН
України в галузі психології.

1.6. Виконання вимог щодо отримання вченого звання доцента викладачами
кафедри психології, які мають науковий ступінь.

1.7. Співпраця із ЗВО, науковими, методичними установами України та зарубіжжя
за профілем кафедри.

1.8. Організація і проведення конференцій Всеукраїнського і Міжнародного рівня
та інших науково-практичних заходів за профілем кафедри.

1.9. Підвищення кваліфікації викладачів з метою дотримання ліцензійних вимог
підготовки фахівців ЗВО.
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5. ЗАСІДАННЯ

№
п/п Основні обговорювані питання Термін

проведення
Позначка про

виконання
1. 2. 3. 4.

І семестр
1. 1. Обговорення та затвердження плану роботи кафедри.

2. Про організацію виробничих практик (психологічної та
асистентської) на другому (магістерському) рівні вищої
освіти спеціальності «Психологія».

3. Уточнення та затвердження навчально-методичного
забезпечення навчальних дисциплін кафедри.

4. Питання дисципліни труда, запобігання корупції,
дотримання академічної доброчесності та виконання
функціональних обов’язків викладачами і
співробітниками кафедри.

5. Різне.

серпень
2020 р.

2. 1. Затвердження індивідуальних планів викладачів.
2. Вимоги до якості кваліфікаційних та курсових робіт.

Затвердження тематики кваліфікаційних робіт. Питання
академічної доброчесності.

3. Про оптимізацію інформаційно-рекламної діяльності
кафедри.

4. Різне.

вересень
2020 р.

3. 1. Питання якості методичного забезпечення навчального
процесу.

2. Питання організації психодіагностичної практики
студентів 4 курсу спеціальності «Психологія»;

3. Про стратегії профорієнтаційної роботи кафедри.
4. Різне.

жовтень
2020 р.

4. 1. Розробка змісту та стратегій підготовки до студентської
олімпіади та конкурсу студентських наукових робіт.
2. Академічна успішність та дисципліна навчального
процесу студентів спеціальності «Психологія».
3. Попередній захист кваліфікаційних робіт
спеціальності «Психологія» другого (магістерського) рівня
вищої освіти.
4. Різне.

листопад
2020 р.

5. 1. Аналіз дисципліни, успішності та труднощів навчання
студентів, їх готовності до зимової сесії. Затвердження
екзаменаційних білетів.

2. Про роботу ННЦ з надання психологічної допомоги
населенню. Про діяльність кабінету «Психолог і Я».

3. Про результати І туру та стратегії підготовки до ІІ туру
студентської олімпіади з психології.

4. Різне.

грудень
2020 р.

6. 1. Аналіз виконання індивідуальних планів викладачів за І
семестр.

2. Обговорення і затвердження програми VІІ Міжнародної
науково-практичної конференції «Особистість у
кризових умовах та критичних ситуаціях життя».

3. Про роботу студентських наукових гуртків, проблемних
груп.

4. Різне.

січень
2021 р.
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ІІ семестр

1. 2. 3. 4.
7. 1. Про організацію психокорекційної практики (4 к.) денної

форми навчання.
2. Затвердження програм, екзаменаційних питань та білетів

кваліфікаційних екзаменів за першим (бакалаврським)
рівнем вищої освіти студентів денної та заочної форм
навчання.

3. Про стан профорієнтаційної роботи кафедри.
4. Різне

лютий
2021 р.

8. 1. Затвердження програми заходу «День психолога».
2. Питання організації навчальної практики студентів 2 та 3

курсів спеціальності «Психологія».
3. Обговорення результатів студентських олімпіад 2 туру.

Затвердження кандидатур на Всеукраїнський тур.
4. Різне.

березень
2021 р.

9. 1. Про укладання договорів, результати співпраці та
перспективи співробітництва кафедри з різними
установами, ЗВО України та зарубіжжя.

2. Академічна успішність та дисципліна навчального
процесу студентів спеціальності «Психологія».

3. Обговорення і затвердження програми ХІ Всеукраїнської
науково-практичної конференції «Молодь в сучасній
психології. Етнічна самосвідомість та міжетнічна
взаємодія».

4. Різне.

квітень
2021 р.

10. 1. Про конкурс на заміщення вакантних посад викладачів
кафедри. Звіти і перспективи планування претендентів;

2. Про якість знань і труднощі організації навчально-
виховного процесу студентів спеціальності «Психологія»
та інших.

3. Попередній захист кваліфікаційних робіт студентів
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ДФН.

4. Різне.

травень
2021 р.

11. 1. Звіт про результати роботи ННЦ з надання психологічної
допомоги населенню. Звіт про фінансово-економічну
діяльність кабінету «Психолог і Я».

2. Звіт про результати екзаменаційної сесії та роботу ЕК з
проведення підсумкової атестації за першим
(бакалаврським) рівнем вищої освіти.

3. Звіт та перспективне планування науково-методичної
роботи кафедри. Обговорення виконання індивідуальних
планів та доручень членів кафедри.

4. Різне

червень
2021 р.
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6. СЕМІНАРИ МЕТОДИЧНІ

№
п/п

Вид робіт Обсяг Виконавці Термін
виконання

Позначка
про

виконання
1 2 3 4 5 6

1. Методичний семінар з проблем
оптимізації процесу підготовки
фахівців: «Технологія
впровадження елементів
дистанційного навчання в
навчальні дисципліни
кафедри»

Викладачі кафедри,
відповідальна –
доц. Тарасова Т.Б.

Вересень
2020 р.

2. Методичний семінар з проблем
дотримання академічної
доброчесності

Викладачі кафедри,
відповідальний:
- доц. . Вертель А. В.

Січень
2021 р.

3. Методичний семінар –
ознайомлення з інноваційними
технологіями практичної
психології:
«Сучасні прикладні технології
професійної діяльності
психолога в процесі
професійної підготовки
студентів спеціальності 053
"Психологія".

Викладачі кафедри,
сертифіковані у
відповідному
психотерапевтичному
напрямі. Відповідальні –
доц. Дворніченко Л. Л.,
доц. Мотрук Т.О.

Квітень
 2021 р.
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7. СЕМІНАРИ НАУКОВІ

№
п/п

Вид робіт Обсяг Виконавці Термін
виконання

Позначка
про

виконання
1 2 3 4 5 6

1 ХІ Всеукраїнська науково-
практична конференція
молодих учених «Молодь в
сучасній психології. Етнічна
самосвідомість та міжетнічна
взаємодія»

відповідальні –
проф. Кузікова
С.Б.,
доц. Пасько К. М.

Квітень
2021 р.

2. VІІ Міжнародна науково-
практична конференція
«Особистість у кризових
умовах та критичних ситуаціях
життя»

викладачі кафедри
Відповідальні –
проф. Кузікова
С.Б.,
доц. Мотрук Т.О.
доц. Дворніченко
Л.Л.

Лютий
2021 р.

3. Проведення кафедрального
секційного засідання в межах
університетських днів науки.
Звіт про наукові доробки та
перспективи.

викладачі
кафедри.
Відповідальний -
доц. Вертель А.
В.
контроль – проф.
Кузікова С.Б.

Травень
2021 р.
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8. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

№ Форма Учасники
(прізвище,
ініціали)

Термін
виконання

Позначка
про

виконання
1 2 3 4 5

1. Стажування − проф. Кузікова
С.Б.,
- доц. Єрмакова Н.О.,
- доц. Щербак Т.І.
- доц. Дворніченко
Л. Л.
- доц. Пухно С. В.
- доц. Усик Д. Б.

−жовтень

2. Навчання в очно- цільовій аспірантурі − −
3. Навчання в заочно - цільовій аспірантурі − −
4. Попередній захист дисертації на здобуття

наукового ступеня кандидата психол. наук
− −

5. Захист дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата психол. наук

− −

6. Здача кандидатського мінімуму − −

7. Здобувач наукового ступеня к. психол. н. − −
8. Здобувач наукового ступеня доктора

психол. наук
− −

9. Творча відпустка − −
10. Творча відпустка для завершення

дисертаційного дослідження та захисту
докторської дисертації

− −

Завідувач кафедри психології
д. психол. н., професор С. Б. Кузікова
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9. ЗМІНИ (ДОПОВНЕННЯ) ПЛАНУ
РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ННІПП

№ Назва заходу Термін
виконання

Відповідальний

6.1. Забезпечення якісного складу науково-педагогічних працівників

1. Конкурс на заміщення посад
професорсько-викладацького
складу

Вересень 2020
р.

Для осіб (відповідно вільних год.
навчального навантаження,
передбаченого на 2020-2021 н.р.)

2. Відбір кандидатур для
направлення в докторантуру, на
наукове стажування

лютий –
березень 2021

р.

Завідувач кафедри

10. ДОДАТКОВІ ПЛАТНІ ОСВІТНІ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ

№ Назва заходу Термін
виконання Відповідальний

ДОДАТКОВІ ПЛАТНІ ОСВІТНІ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ

1 ННЦ надання психологічної допомоги населенню при
кафедрі психології Протягом року

к. філос. н. доц.
Дворніченко

Л.Л.


