






особливих умовах виконуе таю функцп:
3.1. Забезпечуе проведения на надежному науково-методичному р1вн1 

лекцшних, практичних, семшарських, лабораторних та шдив1дуальних 
навчальних занять, застосування сучасних засоб1в д1агностики навчальних 
досягнень здобувач1в вищо! освгга при поточному й пщсумковому контроле 
кер1вництво курсовими, квал1ф1кац1йними роботами.

3.2. Вивчае змют, форми, методи, засоби навчання, забезпечуе 
педагопчний мошторинг освйнього процесу.

3.3. Здшснюе постшний контроль якосй навчання здобувач1в вищо! освйи 
13 дисциплш кафедри психолога д1яльност1 в особливих умовах, аналзз 
результата поточного та гндсумкового контролю.

3.4. Оргашзовуе та контролюе самостШну роботу здобувач1в вищо! освйи 
1 сприяе у  вивченш ними навчальних дисцншйн кафедри психологи д1яльност1 в 
особливих умовах.

3.5. Оргашзовуе виконання ухвалених ргшень 1з питань забезпечення 
освггнього процесу та здшснюе контроль за !х виконанням.

3.6. Забезпечуе пщготовку, видання пщручниюв, навчальних посгбниюв, 
методичних рекомендаций, шших навчально-методичних матер1ал1в вщповщно 
до плану редаквдйно-видавничо! д1яльносй.

3.7. Формуе тематику наукових робй, забезпечуе проведения наукових 
дослщжень, здшснюе кер1вництво науково-дослщною роботою здобувачгв 
вищо! осв1ти, обговорення завершен их робп, надае рекомендацн щодо 
публшаци наукових праць.

3.8. Здшснюе наукове та навчально-методичне забезпечення роботи 
ЗДОбуваЧ1В ВИЩ01 ОСВГГИ.

3.9. Здшснюе заходи щодо пщвищення квал1ф1кацп науково-педагопчних 
пращвниюв та навчально-допом1жного персоналу кафедри психологи 
д1яльност1 в особливих умовах.

3.10. Анал1зуе потреби 1 вносить пропозицн щодо перспективних 
напрям1в шдготовки, перепщготовки, пщвищення квал1фшацп науково- 
педагопчних пращвниюв.

3.11. Здшснюе виховну роботу з! здобувачами вищо! осв1ти, формуе у них 
громадянську позищю, почуття професшно! пдност! 1 честь Здшснюе комплекс 
заход1в, спрямованих на виховання високорозвинено! особистосп в дуа  
украшського патрютизму 1 поваги до Конституцп та закошв Украши.

3.12. Розробляе 1 затверджуе в установленому порядку программ 
навчальних дисциплш, робоч! навчальш програми й шин навчально-методичш 
матер1али з дисциплш, котр1 викладаються на кафедр1 психолога д1яльност1 в 
особливих умовах, а також здшснюе рецензування програм навчальних 
дисциплш, складених шшими спорщненими кафедрами.

3.13. Забезпечуе пщготовку науково-педагопчних кадр!в, розгляд та 
обговорення тем дисертацш, залропонованих до затверджеиня й захисту 
пращвниками кафедри психологи д1яльност1 в особливих умовах, здобувачами 
вщповщно до профшю роботи кафедри психологи д1яльносл1 в особливих 
умовах.



3.14. Забезпечуе виконання Державних вимог до акредитацн 
спещальностей, за якими кафедра психологи дхяльностй в особливих умовах е 
випускаючою.

3.15. Оргашзовуе та контролюе навчалып практики та стажування в 
установленому порядку.

3.16. Координуе та забезпечуе шдготовку випускних квал1ф1кацшних
робгг.

3.17. Оргашзовуе проведения олгмшад, конкурав за профшем д1яльност1 
кафедри психологи д1яльност1 в особливих умовах.

3.18. Оргашзовуе та приймас участь в наукових, науково-практичних, 
науково-методичних конференщях та семшарах.

3.19. Сшвпрацюе з! епорщненими кафедрами шших вищих навчальних 
заклад! в Украши та заруб1жжя, тдприемствами, установами, оргашзащями.

3.20. Здщснюе заходи щодо професшно! ор1ентацп молодх та залучення 
ос!б на навчання за спещальностями соц!ально-психолог1чного факультету 
зокрема, та ушверситету загалом.

3.21. Забезпечуе розвиток матер1ально-техшчно'1 та навчально- 
лабораторно*1 бази кафедри психологи д1яльносп в особливих умовах.

3.22. Оргашзовуе наповнення змютом, повнотою та актуальнюгю веб
сайту кафедри та шших шформацшних ресуре1в, яю створеш для вйсвгтлення 
та супроводження д1яльносТ1 кафедри психологи д1яльностх в особливих умовах 
в мереж! 1нтернет.

3.23. Надас кшлйрковаш консультацш та допомогу здобувачам вищр! 
освгга через виконання функщй куратора.

3.24. Приймае участь у виконанш м!жнародних проекйв, програм.

4. П рава та обов’язки
4.1. Для виконання поетавяених завдань кафедра психологи д!яльносгп в 

особливих умовах мае право:
- самостшно вир1шувати вс1 питания, що стосуються и компетенцн;
- визначати зм кт навчальних програм 1з дисциплин, що викладаються на 

кафедр! психологи д1яльност1 в особливих умовах, та подавати Тх на 
затвердження Вченою радою университету, перюдично вносити до них 
корективи;

- обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якшть 
осв1тнього процесу;

- визначати обсяг навчального навантаження нау ко во-педагопчн и х 
пращвник’т  та затверджувати його у встановленому Порядку;

- залучати на умовах сум^еництва (погодинно!’ оплати) науково- 
педагопчних пращвниюв шших заклащв осв1ти для забезпечення навчальноТ та 
науковоТ робота;

- клопотати перед Вченою радою ушверситету про присвоения у 
встановленому порядку вчених звань науково-педагопчним пращвникам 
кафедри психологи д1яльност! в особливих умовах;






















