Ухвала Вченої ради
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
щодо питання
«Магістерські програми спеціальності «Психологія»: стан та перспективи
розвитку у рамках міжнародної співпраці та програми Еразмус +»
від 27 березня 2018 року
Заслухавши та обговоривши доповідь завідувачки кафедрою соціальної психології
філософського факультету доктора психологічних наук, професора Заграй Л.Д.
«Магістерські програми спеціальності «Психологія»: стан та перспективи розвитку у
рамках міжнародної співпраці та програми Еразмус +» Вчена рада відзначає, що
кафедра соціальної психології, яка є випусковою кафедрою і здійснює підготовку
фахівців за спеціальностями «Психологія», «Організаційна психологія» за освітнім
ступенем «магістр» у своїй діяльності керується нормативними документами МОН
України, наказами та розпорядженнями ректора, рішеннями вчених рад університету і
факультету та перспективним планом розвитку кафедри на 2017-2018 р.р. Характер
освітньо-наукової діяльності кафедри з підготовки фахівців у галузі психології
визначається пріоритетними завданнями становлення психології, які окреслені у
державних програмах і базуються на сучасних вимогах життя. В основу організації
навчального процесу за освітнім ступенем «магістр» покладено сучасні стандарти вищої
освіти та створення реальної можливості інтеграції у міжнародний освітній простір.
Враховуючи вищесказане, Вчена рада університету постановляє:
1.
Діяльність кафедри соціальної психології вважати такою, що загалом
відповідає сучасним вимогам і має позитивні тенденції щодо подальшого розвитку.
Головним завданням колективу кафедри вважати подальшу активізацію освітньої та
науково-дослідної роботи викладачів для забезпечення високої якості викладання
дисциплін та підготовки фахівців другого рівня вищої освіти в галузі психології.
Відповідальні: Деканат факультету, завідувач кафедри
Термін: постійно

2.
Кафедрі соціальної психології активізувати партнерські зв’язки та
інтенсифікувати практику науково-дослідної співпраці із закордонними університетами
та організаціями щодо сприяння міжнародної мобільності студентів та викладачів.
Передбачити різноманітні форми підвищення кваліфікації викладачів у провідних
освітніх закладах та наукових установах держави, так і за кордоном.
Відповідальні: Деканат факультету, кафедра соціальної психології
Термін: до 30.06.2019

3.
Посилити міжнародну компоненту в діяльності професорськовикладацького складу кафедри на індивідуальному рівні: через планування
індивідуальної роботи викладачів, в параметрах рейтингів науково-педагогічних
працівників, в системі звітності і конкурсного обрання викладачів та атестації докторів
філософії (PhD) та докторантів. Продовжити практику призначення на рівні кафедри
відповідальних осіб за міжнародну діяльність та проектних менеджерів.
Відповідальні: Деканат факультету, завідувач кафедри
Термін: до 30.06.2018

4.
Продовжити співпрацю із відділом підготовки міжнародних освітніх та
інфраструктурних проектів університету в плані навчання практиці написання грантів,
отримання різноманітних консультацій, семінарів у підготовці наступних міжнародних
проектів, а також проектів програми Еразмус +.
Відповідальні: Деканат факультету, завідувач кафедри
Термін: постійно

5.
Активізувати роботу кафедри щодо пошуку та отримання різноманітних
грантів, укладання договорів з органами влади, підприємствами, установами та
організаціями з метою покращення технічного навчального обладнання для здійснення
фахової підготовки студентів-психологів.
Відповідальні: завідувач кафедри соціальної психології
Термін: постійно

6.
Інтенсифікувати роботу викладачів кафедри щодо опублікування статей у
закордонних фахових виданнях, в т.ч. які входять до науковометричних баз Scopus та
Web of Science. Підвищити індекс цитування викладачів кафедри у науковометричних
базах.
Відповідальні: завідувач кафедри соціальної психології
Термін: постійно

7.
З метою забезпечення ефективної організації вступної кампанії 2018 року
на освітній рівень «магістр» вдосконалити роботу щодо збільшення контингенту
студентів шляхом проведення системної роз’яснювально-профорієнтаційної роботи із
використанням інноваційних форм та новітніх інформаційних ресурсів.
Відповідальні: Деканат факультету, кафедра соціальної психології
Термін: до 30.06.2018

8.
Продовжити роботу щодо удосконалення навчально-методичного
забезпечення навчальних курсів, зокрема збільшенням розробок навчальних посібників
із фахових дисциплін, та наповнення їх електронними версіями університетського
серверу.
Відповідальні: завідувач кафедри соціальної психології
Термін: до 30.06.18

9.
З метою успішного проходження
2019 році процедури акредитації
магістерських програм зі спеціальності «Психологія» та «Організаційна психологія»
покращити якісний склад кадрового забезпечення кафедри шляхом вдосконалення
системи підготовки кадрів вищої кваліфікації – докторів філософії (PhD), особливо
докторів наук та пріоритетної підтримки талановитих молодих науковців, створення
умов і перспектив для їх подальшого професійного зростання.
Відповідальні: деканат, кафедра соціальної психології
Термін: до 30.12.18

10.
Організувати активну інформаційну та рекламно-агітаційну кампанію про
магістерські програми «Психологія», «Організаційна психологія» в електронних та
друкованих засобах масової інформації із залученням до її проведення науковопедагогічних працівників та студентів-магістрів кафедри соціальної психології.
Відповідальні: завідувач кафедри соціальної психології
Термін: впродовж навчального року

