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КАЛЕНДАР ЗАСІДАНЬ КАФЕДРИ 

 

Дата, порядок денний Відповідальні 

Вересень 

31.08.2021 р. 

1. Про результати літньої екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р. 

2. Інформація про набір студентів на І курс філософського 

факультету та зокрема на спеціальність 053 „Психологія” 

(бакалавр) 2021 р. 

3. Інформація про набір на кваліфікаційний рівень «магістр» 

денної та заочної форми навчання на спеціальність 053 

„Психологія” 2021 р. 

4. Затвердження плану роботи кафедри на 2021-2022 н.р. 

5. Затвердження індивідуальних планів роботи викладачів на 

2021-2022 

6. Затвердження навчального навантаження викладачів на 2021-

2022 н.р. 

7. Затвердження планів роботи порадників студентських 

академічних груп на 2021-2022  н.р.. 

8. Затвердження плану роботи Науково-методологічного семінару 

кафедри психології на 2021-2022 н.р. 

9. Затвердження плану виховної роботи кафедри на 2021-2022 н.р. 

10. Затвердження плану профорієнтаційної роботи кафедри на 

2021-2022 н.р. 

11. Затвердження плану видавничої діяльності кафедри на 2021-

2022 н.р. 

12. Затвердження навчально-методичних комплексів дисциплін, що 

викладаються в І семестрі 2021-2022 навчального року 

13. Затвердження  семестрових планів дисциплін, що викладаються 

в І семестрі 2021-2022 навчального року 

14. Затвердження графіку консультацій викладачів на І семестр 

2021-2022 навчального року 

15. Затвердження графіку відкритих лекцій та семінарських 

(практичних) занять викладачів на  2021-2022 н.р 

16. Про план роботи психологічної служби Університету та участь 

викладачів кафедри у роботі служби на 2021-2022 н.р. 

17. Про підготовку до нового навчального року 

18. Кадрові зміни на кафедрі 

19. Розподіл обов'язків членів кафедри на 2021-2022 н.р. 

20. Призначення порадників академічних груп для студентів 1 

курсу та уточнення списку порадників з зв’язку з кадровими 

змінами 

21. Затвердження білетів державної атестації ЕК для бакалаврів 

скороченого терміну навчання ІПО 

22. Про необхідність відновлення лабораторії кафедри психології, 

її місію та завдання 

23. Затвердження методичних розробок та рекомендацій для 

студентів 

24. Про підготовку до акредитиції ОПП магістерського рівня 053 

Психологія 

 

 

Грабовська С 

Грабовська С 

 

Грабовська С 

 

Грабовська С 

викладачі 

Грабовська С  

викладачі 

Партико Т. 

 

порадники груп 

 

 

Гупаловська В. 

 

Грабовська С 

Грабовська С. 

 

Грабовська С 

 

викладачі  

 

Грабовська С.  

Грабовська С 

 

Грабовська С 

 

 

Конюх О. 

 

Грабовська С 

Грабовська С 

Грабовська С 

Грабовська С. 

 

 

Грабовська С. 

 

 

 

Грабовська С. 

 

Партико Т. 
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25. Про організації зустрічей викладачів кафедри та студентів 1 

курсу бакалаврату та магістратури 

26. Різне 

 

Вересень 

6.09. 2021 р. 

1. Про підготовку кандидатських дисертацій викладачами та 

аспірантами, які завершили навчання в аспірантурі понад два 

роки і не подали дисертаційної роботи до захисту 

2. Про стан робочої дисципліни викладачів та навчальної 

дисципліни студентів 

3. Затвердження вимог до написання та захисту курсових,  

кваліфікаційних (бакалаврських), магістерських робіт та 

графіку  їхнього виконання студентами. 

4. Затвердження плану методичних видань кафедри психології на 

2021-2022 н.р. 

5. Участь викладачів у роботі Центру неперервної освіти ІПО 

ЛНУ імені Івана Франка 

6. Підготовка бакалаврів за скороченим терміном навчання (2 

роки, 9 місяців) у Центрі післядипломної освіти ІПО. 

7. Про організацію різних форм роботи в системі дистанційного 

навчання 

8. Про план роботи психологічної служби Університету та участь 

викладачів кафедри у роботі служби на 2021-2022 н.р. 

9. Різне 

вересень 

20.09. 2021 р. 
1. Про підготовку  підручників  та навчальних посібників 

викладачами кафедри 

2. Критерії оцінювання рівня знань студентів. 

3. Затвердження розподілу студентів за керівниками та тематики 

курсових робіт  

4. Затвердження розподілу студентів за керівниками та тематики 

кваліфікаційних робіт  

5. Закріплення магістрантів за науковими керівниками для 

написання курсових та магістерських. 

6. Затвердження тематики магістерських та кваліфікаційних робіт 

7. Затвердження питань  та екзаменаційних білетів до державного 

кваліфікаційного іспиту ОКР магістр 

8. Різне 

 

Грабовська С. 

 

 

 

 

 

Грабовська С. 

 

 

Грабовська С  

 

 

Грабовська С. 

 

викладачі 

 

Партико Т.Б. 

 

Грабовська С 

 

Грабовська С 

 

Грабовська С 

Конюх О. 

 

 

 

Грабовська С 

 

Грабовська С 

Грабовська С 

 

Грабовська С 

 

Грабовська С 

 

Грабовська С 

Грабовська С 

 

Жовтень 

04.10.2021 р. 

1. Затвердження тем магістерських та кваліфікаційних робіт 

2. Затвердження плану роботи секції психології Львівської обласної 

МАН. 

3. Про виконання науково-дослідницької теми кафедри та підготовки 

за її результатами Віснику ЛНУ імені Івана Франка. Серія 

Психологія 

4. Затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів 1 року 

 

 

Грабовська С. 

 

Мусаковська О. 

Грабовська С. 

 

 

Аспіранти,  
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навчання 

5. Обмін досвідом роботи в різних платформах для організації 

навчання в дистанційному режимі 

6. Про організацію виховної роботи зі студентами в дистанційному 

режимі 

7. Різне 

 

 

Викладачі 

 

порадники 

 

Викладачі 

 

Жовтень 

18.10.2021 р. 

1. Затвердження тематики конкурсних робіт МАН. 

2. Про проблеми студентів, що проживають у гуртожитку 

3. Про роботу Психологічної служби Університету 

4. Про роботу кафедральної Web-сторінки 

5. Про заходи з профорієнтації учнів з метою їхнього заохочення 

до вступу на відділення «Психології» філософського 

факультету та участь у цих заходах студентів в дистанційному 

режимі 

6. Різне 

 

Листопад 

01. 11. 2021 р. 

1. Звіти викладачів про наукову роботу за 2020 р. 

2. Про навчально-методичне забезпечення навчальних курсів 

та підготовку завдань для самостійної роботи студентів та 

тестових завдань до них  

3. Про роботу Студентського науково-практичного товариства 

та залучення студентів до наукових досліджень 

4. Затвердження завдань педагогічної практики бакалаврів 

психології (4 курс) для студентів денної форми навчання. 

5. Про відвідування занять студентами денної форми навчання 

6. Затвердження комісій та розкладу попереднього захисту 

магістерських робіт денної та заочної форм навчання. 

7. Різне 

 

Листопад 

15.11. 2021 р. 
1. Звіт  завідувача кафедри про наукову роботу кафедри у 2021 

році. 

2. Забезпечення навчально-методичною літературою 

(програми курсів лекцій, плани семінарських занять, 

посібники тощо)  студентів психологічного відділення 

3. Про організацію зустрічі першокурсників з випускниками 

відділення психології  

4. Про організацію та проведення зрізів знань студентів 2-5 

курсів 

5. Про організацію студентських олімпіад з психології 

6. Різне 

 

 

 

Мусаковська О. 

порадники груп 

Конюх О. 

Стельмащук Х. 

 

Проць О.І., 

Чінка А. 

 

 

 

 

 

викладачі 

Грабовська С. 

 

 

Штепа О. 

 

Михальчишин Г. 

 

Грабовська С. 

Грабовська С 

 

 

 

 

 

Грабовська С. 

 

викладачі 

Грабовська С 

 

порадникии 

 

Кліманська М. 

 

Штепа О.  

 

 

 

Листопад  
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29. 11. 2021 р. 

1. Про підготовку навчальних курсів за вибором студентів 

2. Про навчально-методичне забезпечення спеціалізацій ОКР  

«Магістр» 

3. Стан проживання та виховна робота зі студентами-психологами, 

що проживають у гуртожитках. 

4. Затвердження рецензентів кваліфікаційних та магістерських робіт. 

5. Про підготовку навчальних курсів у «хмарному просторі» 

6. Про способи залучення працедавців до навчального процесу 

спеціальності 053 Психологія 

7. Про ширшу участь викладачів у популярізації спеціальності 053 

психологія в ЗМІ та соцмережах 

8. Різне 

 

Грудень 

13. 12. 2021 р. 

1. Забезпечення навчально-методичною літературою (програми 

курсів лекцій, плани семінарських занять, посібники тощо)  

студентів непсихологічних відділень.  

2. Про підготовку до зимової заліково-екзаменаційної сесії. 

3. Про оформлення відомостей у системі «Деканат» 

4. Затвердження форм контролю, контрольних питань,  

екзаменаційних білетів та тестових завдань з дисциплін, що 

виносяться на зимову залікову  та екзаменаційну сесію 

студентів. 

5. Різне 

 

 

Грабовська С. 

Грабовська С 

 

Порадники груп 

 

Грабовська С. 

викладачі 

 

викладачі 

Мусаковська О. 

 

 

 

 

 

Грабовська С. 

 

 

Грабовська С. 

Грабовська С. 

Грабовська С. 

Грудень 

27.12.2021 р. 

1. Підсумки педагогічної практики студентів 4 курсу денної форми 

навчання та затвердження письмових звітів керівників практики. 

2. Про роботу порадників академічних груп 

3. Про організацію наповнення «портфелю» статей до Вісника ЛНУ 

імені Івана Франка. Серія Психологія  

4. Затвердження звіту голови ЕК з державної атестації магістрів 

денної та заочної форм навчання 

5. Про розширення контактів зі стейкхолдерами 

6. Різне 

 

Січень. 

.01.2022 р. 

1. 1. Підсумки педагогічної (асистентської) практики студентів 5 курсу 

денної форми навчання та затвердження письмових звітів 

керівників практики. 

2. Про наукові зв'язки кафедри з навчальними закладами та науковими 

установами України та зарубіжжя 

3. Про роботу психологічної служби університету та участь в ній 

викладачів, аспірантів та студентів 

4. Завдання для ознайомчої практики студентів 1 курсу денної форми 

навчання 

 

 

Михальчишин Г. 

 

Пораднимки 

Гребінь Н. 

 

Грабовська С. 

 

викладачі 

 

 

 

Михальчишин Г. 

 

 

Грабовська С. 

 

Конюх О. 

 

Михальчишин Г. 
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5. Різне 

 

 

 

Січень 

.01.2022  р. 

1. Підсумки педагогічної практики на факультетах університету 

та обговорення недоліків в організації її роботи. 

2. Затвердження завдань для виробничої практики бакалаврів 

психології (3 курс) денної форми навчання. 

3. Затвердження завдань виробничої практики для студентів 6 

курсу заочної форми навчання 

4. Про можливості залучення викладачів кафедри до виконання 

наукових та практичних проектів  

5. Різне 

Лютий 

.02.2022  р. 

1. Підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії студентів  

2. Затвердження навчально-методичних комплексів дисциплін, що 

викладаються в ІІ семестрі 2021-2022 навчального року 

3. Затвердження семестрових планів дисциплін, що викладаються в ІІ 

семестрі 2021-2022 навчального року 

4. Затвердження графіку консультацій викладачів на ІІ семестр 2021-

2022 навчального року 

5. Про готовність кафедри психології до весняного семестру 2021-

2022 навчального року 

6. Різне 

 

 

Викладачі 

Викладачі 

Вовк А. 

Михальчишин Г. 

 

Волошок О. 

Чолій С.. 

 

 

 

 

Грабовська С. 

 

Грабовська С. 

 

Грабовська С. 

 

Грабовська С. 

 

Грабовська С. 

 

 

Лютий 

02.2022 р. 

1. Про  роботу  Студентського науково-практичного товариства 

психологічного відділення. 

2. Про підготовку до  конференції молодих вчених 

3. Підготовка робочих навчальних планів на 2021-2022 н.р. 

4. Пропозиції щодо нових магістерських програм сучасного 

спрямування 

5. Про пропозиції нових психологічних дисциплін на наступний 

навчальний рік для ДВВС 

6. Різне 

 

Березень 

03.2022 р. 

1. Аналіз роботи порадників академічних груп  зі студентами.  

2. Підготовка до студентської олімпіади з психології. 

3. Аналіз проведення зрізів знань студентів за  попередній семестр 

4. Про організацію літньої школи для студентів 

5. Про розширення тематики лекцій та практичних занять для 

проекту «Вдосконалення педагогічної майстерності»  

6. Різне 

 

 

Грабовська С. 

 

Штепа О. 

Штепа О.. 

Партико Т.Б. 

викладачі 

 

викладачі 

 

 

 

 

 

Порадники 

Волошок О. 

 

Штепа О.. 

Кліманська М.  

Березень 

03.2022  р. 

1. Підготовка до державних іспитів ОКР «бакалавр» спеціальності 053 
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Психологія. 

2. Про стан готовності магістерських та кваліфікаційних  робіт. 

3. Участь викладачів, аспірантів та студентів у міжнародних грантах, 

спільних  наукових дослідженнях. 

4. Підсумки Обласного туру учнівських наукових робіт з психології 

МАН. 

5. Підсумки виробничої (клінічної та педагогічної) практики 

бакалаврів психології (3 курс) для студентів денної форми 

навчання та затвердження звітів керівників практик 

6. Різне 

 

Квітень 

04.2022 р. 

1. Про роботу спеціальності "Психологія" центру післядипломної 

освіти ІПО Львівського національного університету імені Івана 

Франка. 

2. Стан трудової дисципліни  викладачів кафедри та відвідування 

студентами навчальних занять  

3. Про підготовку до проведення чергової конференції молодих 

науковців та студентів «Психологічні проблеми сучасності» 

4. Різне. 

 

Грабовська С. 

 

Грабовська С. 

Грабовська С. 

 

Мусаковська О. 

 

Михальчишин Г. 

 

 

 

 

 

Грабовська С. 

 

Грабовська С. 

 

 

Штепа О. 

 

Квітень 

04. 2022 р. 

1. Про організацію практики на інших факультетах університету. 

2. Стан викладання психологічних дисциплін на інших 

факультетах та спеціальностях. 

3. Поновлення інформації Web-сторінки кафедри 

4. Підходи до оцінювання знань студентів 

5. Затвердження плану стажування викладачів кафедри на 2022-

2023 н.р. 

6. Різне 

 

Травень 

05. 2022  р. 

1. Підготовка до літньої екзаменаційної сесії  

2. Про стан підготовки  бакалаврських  та курсових робіт. 

3. Створення комісій для проведення попереднього захисту  

кваліфікаційних робіт. 

4. Про організацію перевірки бакалаврських робіт на текстові 

збіги 

5. Створення комісій для проведення захисту курсових робіт 

студентів 2-3 курсів та магістрантів 

6. Затвердження завдань до науково-виробничої практики 

спеціалістів психологів (денна форма навчання) 

7. Різне 

 

Травень 

05.2022  р. 

 

 

 

Волошок О. 

 

викладачі 

Стельмащук Х. 

Грабовська С. 

викладачі 

 

 

 

 

 

Грабовська С. 

керівники 

 

Грабовська С. 

Чолій С. 

 

Грабовська С. 

 

Михальчишин Г. 

 

 

 

 

 



 8 

1. Обговорення відкритих занять викладачів кафедри,  які беруть 

участь у конкурсі на заміщення вакантних посад на кафедрі. 

2. Затвердження контрольних питань з дисциплін, які виносяться на 

літню залікову сесію. 

3. Затвердження екзаменаційних білетів з навчальних дисциплін, що 

виносяться на літню екзаменаційну сесію (денна та заочна форми 

навчання) 

4. Затвердження екзаменаційних білетів державного іспиту 

(бакалаврат) спеціальності 053 Психологія 

5. Про готовність кафедри до літньої заліково-екзаменаційної сесії. 

6. Різне 

 

Червень 

06.2022 р. 

1. Про організацію літньої заліково-екзаменаційної сесії 

2. Про готовність кафедри до проведення державних іспитів та 

захисту  кваліфікаційних робіт. 

3. Про захист науково-виробничої практики студентів 5 курсу денної 

форми навчання психологічного відділення. 

4. Про навчальні плани на 2022-2023 н.р. 

5. Різне 

 

 

Грабовська С. 

 

Грабовська С. 

 

Грабовська С. 

 

Грабовська С. 

Грабовська С. 

 

 

 

 

 

Грабовська С. 

 

Грабовська С. 

Михальчишин Г. 

 

Партико Т. 

Партико Т. 

 

 

Червень 

06.2022 р. 

 

1. Конкурсні справи викладачів, що кандидують на вакантні посади 

за конкурсом 

2. Про профорієнтаційну роботу та перспективи вступної кампанії 

2022 р. 

3. Участь викладачів та допоміжного персоналу у вступній кампанії 

2022 р. 

4. Залучення студентів денної форми навчання до волонтерської 

роботи у приймальній комісії Університету під час вступної 

кампанії 2022 

5. Різне  

 

Липень 

07.2022 р. 

1. Підсумки державних іспитів та захисту  кваліфікаційних робіт. 

2. Затвердження звіту голови ЕК №2  

3. Підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії. 

4. Індивідуальні звіти викладачів кафедри про навчальну, 

навчально-методичну, організаційно-методичну, громадську та 

виховну роботу за 2021-2022 н.р. 

5. Звіт кафедри психології про навчальну, навчально-методичну, 

організаційно-методичну, громадську, виховну та 

профорієнтаційну роботу за 2021-2022 н.р. 

6. Затвердження педагогічного навантаження викладачів кафедри 

 

 

 

 

Грабовська С. 

 

Грабовська С. 

 

Грабовська С. 

 

Грабовська С. 

 

 

 

 

 

 

Грабовська С. 

 

Грабовська С. 

 

Грабовська С. 

 

Грабовська С. 

 

 

Грабовська С. 
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на 2021-2022 н. р. 

7. Рекомендація до вступу випускників відділення психології до 

аспірантури. 

8. Затвердження програми  та тестових завдань до фахових 

вступних випробувань на ОКР Магістр 

9. Затвердження програми  та тестових завдань до вступних 

випробувань на ОКР бакалавр до відділення Психології ІПО 

при ЛНУ імені Івана Франка 

10. Різне 

 

 

Грабовська С. 

 

Грабовська С. 

 

Грабовська С. 

ПЛАН ЗА ОКРЕМИМИ ВИДАМИ РОБІТ 

 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

№ Вид роботи Дата Відповід. 

1 Розробити та затвердити навчальне навантаження на 

2022-2023н.р. 

червень 

2022 р. 

Партико Т. 

2 Виконати навчальне навантаження  2021-2022 навч. 

року у повному обсязі 

Протягом 

року 

Викладачі 

кафедри 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

№ Вид роботи Дата Відповідальні 

1 Поновити навчально-методичні комплекси  та 

силабуси курсів і спецкурсів, згідно змін у 

навчальному плані  

Вересень 

2021 

 

викладачі 

2 Довести систему критеріїв оцінювання знань 

студентів і вимоги до кожного курсу, що 

викладаються на І-V курсі денної та V-VІ курсах 

заочної форм навчання на перших заняттях семестру 

Вересень 

2021 

Лютий 

2022 

викладачі 

кафедри  

3 Уточнити методичне забезпечення та систему 

оцінювання знань студентів згідно змін, що 

відбулися у навчальних планах 

Вересень 

2021 року 

викладачі 

кафедри 

4 Поновити тематику бакалаврських та магістерських 

робіт  

Вересень 

2021 року 

викладачі 

кафедри 

5 Поновити існуючі та розробити нові тести для 

прийому іспитів з курсів та спецкурсів 

листопад 

2021, 

квітень 

2022 

викладачі 

кафедри 

6 Поновити тематику курсових робіт.  Вересень 

2021 року 

викладачі 

кафедри 

7 Поновити  унаочнення до лекційних та практичних 

занять. 

Протягом

року 

Викладачі 

кафедри 

8 Поновити екзаменаційні білети з психологічних 

дисциплін. 

Листопад

2021 

Травень 

2022 

Викладачі 

кафедри 

9 Поновити  екзаменаційні білети до державних 

іспитів з психології. 

Листопад

2021 

Травень 

Грабовська С. 
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2022  

10 Поновити  екзаменаційні білети до вступу в 

аспірантуру. 

Серпень 

2021 року 

Грабовська С. 

11 Поновити програму, уточнити тестові завдання  для 

фахових вступних випробувань на ОКР «магістр»  

квітень 

2022 

Грабовська С 

12 Доповнити тексти лекцій новітньою інформацією 

про психологічні дослідження. 

Протягом 

року 

Викладачі 

кафедри 

13 Рецензувати навчально-методичну літературу з 

психології, підготовлену викладачами інших 

кафедр. 

Протягом 

року 

Викладачі 

кафедри 

14 Обговорити стан підготовки кваліфікаційних робіт 

студентами денної та заочної форм навчання. 

Протягом 

навчально

го року 

Грабовська С. 

15 Провести попередній захист магістерських та 

кваліфікаційних робіт 

Листопад 

2021 

Травень  

2022 

комісії, 

призначені 

кафедрою 

16. Поновити контрольні питання до лекційних курсів. Листопад 

2021 

Квітень 

2022 

Грабовська С. 

викладачі 

17 Подати до друку методичні рекомендації за Планом 

видання методичних рекомендацій кафедри 

психології на 2021-2022 н.р. 

Протягом 

навч. 

року 

Викладачі 

кафедри 

18 Пропозиції нових психологічних дисциплін на 

наступний навчальний рік для ДВВС 

 

лютий 

2021 

Викладачі 

кафедри 

19 Опанування викладачами різних платформ для 

організації навчання в дистанційному режимі 

(ZOOM, MOODL, TEAMS  тощо) 

вересень-

жовтень 

2021 

Викладачі 

кафедри 

20 Подати до атестації 7 навчальних курсів в MOODL протягом 

року 

Викладачі 

кафедри 

 

 

НАУКОВА  РОБОТА 

№ Вид роботи Дата Відповідальні 

1 Проводити наукові дослідження з теми  

"Особистість в соціумі: психологічні механізми 

активності»  (в межах робочого часу викладачів) 

Протягом 

навчаль-

ного 

року 

Грабовська С. – 

керівник теми 

2 Провести конференцію  молодих вчених  

«Психологічні проблеми сучасності» 

квітень 

2022 року 

Штепа О., Чолій 

С., Волошок О. 

4 Залучати студентів до наукової роботи Протягом 

року 

Викладачі 

кафедри. 

5 Брати участь у наукових конференціях в Україні та 

за кордоном 

протягом 

року 

Викладачі 

кафедри 

6 Взяти участь у щорічній науковій конференції 

викладачів Львівського національного університету 

Лютий 

2022 

Викладачі 

кафедри 

7 Підготовити  до друку статті, тези.  Протягом Викладачі 
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року кафедри 

8 Рецензувати наукові, дисертаційні та монографічні 

дослідження з психології. 

Протягом 

року 

Викладачі 

кафедри 

9 Обговорити звіти науково-дослідної роботи 

викладачів кафедри. 

Листопад 

2021 

Грабовська С. 

10 Обговорити звіти науково-дослідної роботи 

аспірантів кафедри. 

травень 

2022 

Грабовська С. 

11 Затвердити теми дисертаційних досліджень 

аспірантів першого року навчання. 

жовтень 

2021 

Грабовська С. 

12 Обговорити звіт  про наукову роботу кафедри за 

2021 рік. 

Листопад

2021 

Грабовська С. 

13 Атестувати аспірантів кафедри. Травень 

2022 

Грабовська С. 

14 Рекомендувати студентів V курсу до навчання в 

аспірантурі. 

Червень 

2022 

Грабовська С. 

15 Організувати роботу студентського наукового 

товариства 

протягом 

року 

Галецька І. 

16 Підтримувати і розвивати наукові зв'язки з 

кафедрами, науковцями навчальних і наукових 

закладів України та зарубіжжя (Київ, Дрогобич, 

Запоріжжя, Варшава, Вроцлав, Відень, Мюнхен 

тощо) 

Протягом 

року 

Грабовська С, 

Партико Т., 

Галецька І., 

Дідковська Л. 

17 Подати до друку наукові видання згідно плану 

видань на 2021-2022 н. р. 

Протягом 

року 

Викладачі 

 

18 Взяти участь у  організації проведенні Науково-

практичного семінару «Соціально-психологічна 

підтримка життєдіяльності індивідуальних і 

колектичних суб’єктів» у співпраці з Інститутом 

соціальної та політичної психології АПН України та 

Асоціацією політичних психологів України 

грудень 

2022 

Грабовська С. 

Васютинський 

В. 

19 Провести Всеукраїнські заочні наукові конференції 

«Науковий потенціал та перспективи розвитку 

психологічних наук» 

вересень 

2021, 

березень 

2022 

Грабовська С. 

Гребінь Н. 

20 Налагоджувати та розширювати зв’язки з 

працедавцями спеціальності 053 Психологія 

Протягом 

року 

Викладачі  

21 Залучати працедавців до навчального процесу 

спеціальності 053 Психологія на усіх освітніх рівнях 

(бакалаврат, магістратура, аспірантура) 

Протягом 

року 

Викладачі 

22 Взяти участь у підготолвці та проведенні 

Міжнародного конгресу з кататимно-імагінативної 

психотерапії «Сучасна символдрама: традиції та 

розвиток» 

3-7 

червня 

2022 

Сазонова О. 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА  РОБОТА 

№ Вид роботи Дата Відповідальні 

1 Проводити засідання кафедри. Два рази 

на місяць 

Грабовська С. 
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2 Проводити науково-методологічні семінари 

кафедри.  

Два рази 

на місяць 

Гупаловська В.А. 

3 Організувати роботу методичного семінару для 

молодих викладачів кафедри 

Раз на 

місяць 

Гапон Н. 

4 Проводити та обговорювати відкриті заняття 

викладачів кафедри, в яких завершується термін 

перебування на посаді та яким присвоюється звання 

доцента. 

Протягом 

року 

Грабовська С. 

5 Проводити психолого-педагогічні семінари у 

навчальних закладах та організаціях м. Львова та 

Львівської області. 

Протягом 

року 

Викладачі 

кафедри 

6 Відвідувати заняття викладачів кафедри з метою 

методичного контролю. 

Протягом 

року. 

Грабовська С. 

7 Допомагати та контролювати роботу Психологічної 

служби 

 Протягом 

року 

 Грабовська С. 

Коник о. 

8 Обговорити стан викладання психологічних 

дисциплін на денному відділенні. 

Березень 

2021 

Грабовська С. 

9 Обговорити стан викладання психологічних 

дисциплін на заочному відділенні. 

Квітень 

2021 

Проць О. 

10 Обговорити стан викладання непсихологічних 

дисциплін на психологічному відділенні. 

Квітень 

2021 

Грабовська С. 

11 Обговорити звіт завідувача кафедри про навчальну, 

навчально-методичну, організаційно-методичну, 

виховну та громадську роботу викладачів кафедри 

психології у 2021-2022 н.р.  

Червень-

липень 

2022 

Грабовська С. 

12 Обговорити готовність кафедри до зимової та 

літньої заліково-екзаменаційних сесій. 

Грудень 

2020 

Травень 

2021 

Грабовська С. 

13 Обговорити готовність кафедри до проведення 

державних іспитів та захисту курсових, 

бакалаврських, дипломних та магістерських робіт 

Січень 

2022 

Травень 

2022 

Грабовська С. 

14 Обговорити підсумки зимової та літньої заліково-

екзаменаційних сесій. 

Січень, 

червень 

2022 

Грабовська С. 

16 Обговорити підсумки державних іспитів та захисту 

бакалаврських та магістерських робіт. 

Січень 

2022 

Червень 

2022 

Грабовська С. 

18 Обговорити звіти викладачів кафедри, в яких 

завершується термін перебування на посаді, та їх 

рекомендацію на наступний термін. 

Травень 

2022 

Грабовська С. 

19 Затвердити екзаменаційні білети з дисциплін, які 

виносяться на зимову та літню екзаменаційні сесії. 

Грудень 

2021 

Травень 

2022 

Грабовська С. 

20 Затвердити білети до державних  іспитів з 

психології. 

Листопад 

2021 

Грабовська С. 
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Травень 

2022 

21 Затвердити звіти викладачів кафедри про навчальну, 

навчально-методичну, організаційно-методичну, 

громадську та виховну роботу за 2021-2022 н.р. 

 

Червень 

2022 

Грабовська С. 

22 Затвердити теми курсових та бакалаврських робіт 

 

Жовтень 

2021 

Грабовська С. 

23 Затвердити теми магістерських робіт та закріпити 

магістрантів за науковими керівниками. 

Жовтень 

2021 

Грабовська С. 

24 Підвести підсумки студентської практики на 

психологічному відділенні. 

Протягом 

року  

Михальчишин Г. 

Волошок О. 

25 Організувати роботу методичного семінару кафедри 

з вдосконалення володіння методами математичної 

статистики для обробки емпіричних матеріалів у 

психологічному дослідженні  

Протягом 

року 

Грабовська С. 

Бабенко В. 

26 Організувати підвищення кваліфікації викладачів 

кафедри згідно плану підвищення кваліфікації 

викладачів  

Протягом 

року 

 

 

 

 

 

 

ГРОМАДСЬКА  РОБОТА 

№ Вид роботи Дата Відповідальні 

1 Керувати роботою секції психології Львівської 

обласної Малої академії наук. 

Протягом 

року. 

Мусаковська О. 

2 Керувати підготовкою учнівських конкурсних робіт 

секції психології МАН. 

Протягом 

року. 

Викладачі 

кафедри 

3 Брати участь у проведенні міського та обласного 

турів учнівських конкурсних робіт з психології в 

МАН. 

Лютий, 

березень 

2021  

Мусаковська О., 

Михальчишин Г. 

4 Брати участь у роботі громадських товариств та 

об’єднань професійного спрямування. 

Протягом 

року. 

Викладачі 

кафедри 

5 Брати участь у роботі Товариства конфліктологів 

України. 

Протягом 

року. 

Викладачі 

кафедри 

6 Брати участь у роботі Вченої ради філософського 

факультету. 

Протягом 

року. 

Грабовська С. 

Партико Т. 

Гапон Н. 

Рибак О.С.. 

7 Виступати з лекціями та психологічними тренінгами 

у навчальних закладах та організаціях м. Львова та 

Львівської області. 

Протягом 

року. 

Викладачі 

кафедри 

8 Надавати психологічні консультації викладачам, 

науковцям, аспірантам, здобувачам інших кафедр 

ЛНУ ім. І. Франка та інших навчальних закладів та 

організацій, а також населенню Львова та Львівської 

області. 

Протягом 

року. 

Викладачі 

кафедри 
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9 Залучати добровольців (студентів та викладачів) в 

Центрах допомоги різним категоріям клієнтів 

Протягом

року 

Грабовська С. 

Дідковська Л, 

Вовк А. 

10 Розробити програми  і проводити курси підвищення 

кваліфікації для працівників різних категорій через 

Центр неперервної освіти ІПО при ЛНУ імені Івана 

Франка. 

Протягом

року 

Викладачі 

кафедри 

11 Організувати викладання психологічних дисциплін 

в Університеті ІІІ віку 

Протягом 

року 

Викладачі 

кафедри 

12 Сприяти залученню викладачів, аспірантів та 

студентів до волонтерської роботи у психологічних 

службах, медичних закладах, військових підрозділах 

з надання психологічної допомоги військовим, 

учасникам АТО, членам їхніх родин, переселенцям 

та іншим категоріям населення, що потребують 

такої допомоги 

Протягом 

року 

Викладачі 

кафедри 

13 Розробляти курси та брати участь як спікери в 

проєкті «Вдосконалення викладацької 

майстерності» для викладачів Університету 

Протягом 

року 

Грабовська С., 

Чолій С. 

 

 

 

План затверджено на засіданні кафедри психології  31 серпня 2021 р.,  

Протокол № 1. 

 

 

              Зав. кафедри психології                             С. Грабовська 
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Індивідуальні доручення  

членів кафедри психології на 2021-2022 навчальний рік 

 

 П.І.П. Зміст доручення Термін 

виконання 

1 Проф. Грабовська 

С.Л. 

Завідувач кафедри, член Вченої ради 

факультету, керівник наукової теми 

кафедри. Виконання доручень, пов’язаних 

з підготовкою до акредитації ОПП 053 

(магістр та бакалавр).  

протягом 

року 

2 Проф. Гапон Н.П. Відповідальна за проведення методичного 

семінару для молодих викладачів кафедри, 

член Вченої ради філософського 

факультету. Виконання доручень, 

пов’язаних з підготовкою до акредитації 

ОПП 053 (магістр та бакалавр). 

протягом 

року 

3 Проф. Партико Т.Б.  Замісник завідувача кафедри з навчально-

методичної роботи, член Вченої ради 

факультету, гарант програми 053 

Психологія магістерського освітнього 

рівня,   організатор навчально-методичної 

роботи відділення «Психологія» 

гуманітарно-природничого факультету 

ІПО ЛНУ ім. І.Франка. Виконання 

доручень, пов’язаних з підготовкою до 

акредитації ОПП 053 (магістр та бакалавр). 

протягом 

року 

4 Доц. Галецька І.І. Порадник академічної групи ФФП-14, 

організація друку збірки студентських 

наукових досліджень. Виконання 

доручень, пов’язаних з підготовкою до 

акредитації ОПП 053 (магістр та бакалавр). 

протягом 

року 

5 Доц. Левус Н.І. Профорг кафедри, порадник академічної 

групи ФФП-31, відповідальна за складання 

розкладу кафедри психології. Виконання 

доручень, пов’язаних з підготовкою до 

акредитації ОПП 053 (магістр та бакалавр). 

протягом 

року 

6 Доц. Петровська І.Р. Перевірка правильності заповнення 

семестрових планів, порадник академічної 

групи ФФП-51м, підготовка навчальних 

планів аспірантів, підготовка матеріалів з 

акредитації апірантури спеціальності 053 

Психологія. Виконання доручень, 

пов’язаних з підготовкою до акредитації 

ОПП 053 (магістр та бакалавр). 

протягом 

року 

7 Доц. Гупаловська 

В.А. 

Керівник методологічного семінару 

кафедри, завершення докторської 

дисертації. Виконання доручень, 

пов’язаних з підготовкою до акредитації 

ОПП 053 (магістр та бакалавр).  

протягом 

року 
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8 Доц. Волошок О.В. Порадник академічної групи ФФП-43. 

Відповідальна за бази тестових завдань 

(для вимірювання залишкових знань 

студентів та ФВВ). Виконання доручень, 

пов’язаних з підготовкою до акредитації 

ОПП 053 (магістр та бакалавр). 

протягом 

року 

9 Доц. Карковська Р.І. Відповідальна за упорядкування 

колективних видань кафедри, допомога в 

написанні наукового звіту кафедри,  

порадник академічної групи ФФП-33. 

Виконання доручень, пов’язаних з 

підготовкою до акредитації ОПП 053 

(магістр та бакалавр). 

протягом 

року 

10 Доц. Вовк  А.О. Організація практики (3 курс), порадник 

академічної групи ФФП-22, організація 

волонтерської діяльності студентів, 

викладачів  та аспірантів. Виконання 

доручень, пов’язаних з підготовкою до 

акредитації ОПП 053 (магістр та бакалавр). 

протягом 

року 

11 Ст.в. Михальчишин 

Г.Є. 

Організація практики, завершення 

написання кандидатської дисертації. 

Виконання доручень, пов’язаних з 

підготовкою до акредитації ОПП 053 

(магістр та бакалавр). 

протягом 

року 

 

12 Проць О.І. Організація профорієнтаціної роботи, 

порадник академічної групи  ФФП-11. 

Виконання доручень, пов’язаних з 

підготовкою до акредитації ОПП 053 

(магістр та бакалавр).  

протягом 

року 

13 Доц. Дідковська Л.І. Організація волонтерської діяльності 

студентів, викладачів  та аспірантів, 

профорієнтаційна робота, гарант програми 

053 Психологія скороченого терміну 

навчання на базі попередньої освіти, 

порадник академічної групи ФФП-61мз 

протягом 

року 

14 Доц. Штепа О.С. Організатор науково-дослідної роботи 

студентів, куратор СНПТ, організація та 

проведення студентських олімпіад та 

наукових конференцій. Порадник 

академічної групи ФФП-21. Завершення 

докторської дисертації. Виконання 

доручень, пов’язаних з підготовкою до 

акредитації ОПП 053 (магістр та бакалавр). 

протягом 

року 

15 Доц. Стельмащук 

Х.Р. 

Відповідальна за наповнення Web-сторінки 

кафедри, порадник академічної групи 

ФФП-32. Виконання доручень, пов’язаних 

з підготовкою до акредитації ОПП 053 

(магістр та бакалавр). 

протягом 

року 

16 Доц. Рибак О.І.  Секретар Вченої ради філософського 

факультету, порадник групи ФФП-12, 

протягом 

року 
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секретар засідань кафедри психології, 

Виконання доручень, пов’язаних з 

підготовкою до акредитації ОПП 053 

(магістр та бакалавр). 

17 Доц Кліманська М.Б.  Гарант програми 053 Психологія 

бакалаврського освітнього рівня. Порадник 

групи ФФП-61м. Виконання доручень, 

пов’язаних з підготовкою до акредитації 

ОПП 053 (магістр та бакалавр). 

протягом 

року 

18  Доц. Гребінь Н.В. Організація роботи Вісника ЛНУ імені 

Івана Франка. Серія Психологія, 

організація наукових конференцій, 

порадник академічної групи ФФП-41. 

Виконання доручень, пов’язаних з 

підготовкою до акредитації ОПП 053 

(магістр та бакалавр). 

протягом 

року 

19 Доц. Чолій С.М. Підготовка річного наукового звіту 

кафедри, порадник академічної групи 

ФФП-42, грантова робота кафедри. 

Виконання доручень, пов’язаних з 

підготовкою до акредитації ОПП 053 

(магістр та бакалавр).   

протягом 

року 

20 Доц. Перун М.Б. Організація роботи з працедавцями та 

випускниками, порадник групи ФФП-23. 

Виконання доручень, пов’язаних з 

підготовкою до акредитації ОПП 053 

(магістр та бакалавр). 

протягом 

року 

21 Доц. Кочергіна І.А. Підготовка шаблонів додатків до дипломів, 

порадник групи ФФП-13. Виконання 

доручень, пов’язаних з підготовкою до 

акредитації ОПП 053 (магістр та бакалавр). 

протягом 

року 

22 Асист. Мусаковська 

О.М. 

Організація роботи секції Психологія 

Львівської обласної МАН, наповнення 

сторінки кафедри на Facebook. Виконання 

доручень, пов’язаних з підготовкою до 

акредитації ОПП 053 (магістр та бакалавр). 

протягом 

року 

23 Асист. Стасюк М.М. Робота з працедавцями та випускниками, 

допомога в наповненні сторінки кафедри 

на Facebook. Виконання доручень, 

пов’язаних з підготовкою до акредитації 

ОПП 053 (магістр та бакалавр). 

протягом 

року 
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              Завідувач кафедри психології                                        С. Грабовська 

 

 


