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ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

Місяць № Вид роботи Виконавці Результат 

вересень 1 Підготовка індивідуальних планів викладачів (розділ методичної 

роботи у відповідності до контрактів) 

Викладачі кафедри Інд.плани 

(на кафедрі) 

2 Розробка, оновлення навчальних і робочих програм з навчальних 

дисциплін Викладачі кафедри 

Навчальні та робочі програми 

(на кафедрі, на сайті 

університету) 

3 Внесення змін у НМК навчальних дисциплін, доопрацювання 

змістовного наповнення. 

Викладачі кафедри НМКД 

(на кафедрі, сайті університету) 

Жовтень 1 Складання плану підготовки методичного забезпечення навчальних 

дисциплін (відповідно до контрактів) 

Ярошенко В.М. План на кафедрі 

2 Підготовка графіків самостійної роботи студентів Викладачі кафедри Графік на кафедрі 

3 Створення електронного  кабінету викладача Викладачі кафедри В електронному вигляді 

Листопад 1 Оновлення тематики курсових робіт, створення тематики 

кваліфікаційних робіт для бакалаврів і магістрів 

Викладачі кафедри Тематика на кафедрі 

2 Обговорення тематики науково-дослідних конкурсних робіт 

студентів 

Викладачі кафедри Тематика на кафедрі 

3 

  

  

  

4 

Оновлення питань для кваліфікаційних іспитів бакалаврів і 

магістрів, оновлення білетів 

  

Підготовка  та проведення методичного семінару    

Викладачі кафедри 

  

  

Руда Н.Л. 

Білети на кафедрі 

 

 

Витяг із засідання кафедри про 

обговорення 

Грудень 1 Перевірка документації (журналів академічних груп, індивідуальних 

планів викладачів, 

Викладачі кафедри Звіт про перевірку на кафедрі 

готує Чугуєва І.Є. 

2 Підготовка до сесії та державних іспитів магістрів Викладачі кафедри Білети, заповнені журнали 

академічних груп. 

Січень 1 Підготовка до зимової сесії бакалаврів(обговорення проблемних 

питань) 

Викладачі кафедри Розклад, білети, заповнені 

журнали академічних груп. 

2 Обговорення результатів зимової сесії (проблемні питання) Ярошенко В.М. Підсумкова документація 

3 Перевірка взаємовідвідування занять Викладачі кафедри Журнал на кафедрі 

 

 



ПЛАН НАУКОВО - ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ  

Тема НДР «Психологічні детермінанти безпеки освітнього середовища закладів загальної середньої освіти» 

 

N 

з/п 

Вид роботи Підсумковий 

результат 

Виконавець Строк 

виконання 

Відмітка про виконання 

1 2 3 4 5 6 

1 Робота над текстом монографії «Психологічні 

детермінанти безпеки освітнього середовища 

закладів загальної середньої освіти» 

(кожний викладач свій розділ) 

 Викладачі 

кафедри 

вересень  

2 Завершальний етап роботи магістерської 

дипломної роботи за темою НДР 

«Психологічні детермінанти безпеки 

освітнього середовища закладів загальної 

середньої освіти» 

 Литвинеко 

І.С. 

Жовтень – 

листопад 

 

3 Підготовка впроваджень за результатами 

експериментальної частини НДР за межами 

університету) 

 Викладачі 

кафедри 

Листопад   

4 Проведення відкритої лекції з Опольським 

університетом 

 Викладачі 

кафедри 

Листопад   

5 Впровадження   Викладачі 

кафедри 

Грудень  

6 Підготовка впровадження за межами 

університету  

 Викладачі 

кафедри 

Березень   

7 Представлення монографії за темою НДР  Викладачі 

кафедри 

  

8 Проведення за темою НДР круглого столу за 

участю практикуючих психологів міста  

 Викладачі 

кафедри 

квітень  



Савенкова І.І. 

Етап ІІ: апробації результатів дослідження «Хронопсихоло-гічні чинники у проблемі безпеки освітнього середовища закладів 

освіти» 

1 Отримання авторських свідоцтв (2 свідоцтва) Авторські 

свідоцтва 

Савенкова 

І.І. 

Вересень  

2 Публікація наукової статті у видавництві 

наукометричної бази Scopus 

Ксерокопія 

статті із 

вихідними 

данними 

Савенкова 

І.І. 

Вересень 

Жовтень  

Листопад 

  

3 Публікація наукової статті у видавництві 

наукометричної бази Scopus 

Ксерокопія 

статті із 

вихідними 

данними 

Савенкова 

І.І. 

Травень  

4 Публікація розділу монографії  Розділ 

монографії 

Савенкова 

І.І. 

Березень  

Шевченко В.В. 

Етап апробації і впровадження результатів   

Дослідження впливу мотивації досягнень, емоційної напруги та внутрішньо-особистісних конфліктів як чинників впливу на безпеку 

освітнього середовища в закладах освіти   

5 Публікація у виданні, яке включено до 

наукометричної бази Scopus (канд наук, 

доцент)  

ксерокопія 

статті із 

вихідними 

даними 

 Травень   

6 Робота у науково-практичній конференції 

Видання тез. 

збірник  Листопад, квітень  

7 Отримання авторських свідоцтв  (3 свідоцтва) копії свідоцтв  квітень  

8 Частка в колективній монографії Ксерокопія 

монографії з 

 травень   



вихідними 

даними 

9 Публікації в зарубіжних періодичних 

наукових виданнях країн ОЄСР (кандидат 

наук(доцент)  

(одна стаття) 

 

Ксерокопія 

статті із 

вихідними 

даними  

 квітень  

10 Публікація у Науковому віснику МНУ імені 

В. О. Сухомлинського або фахових виданнях 

України згідно з наказом МОНУ від 

15.03.2019 р. № 358 (не більше 2-х статей на 

рік) 

Ксерокопія 

статті із 

вихідними 

даними 

 грудень  

11 Залученння студентів, до участі у виконанні 

НДДКР. Публікація статей за участю 

студентів 

Ксерокопія 

статті із 

вихідними 

даними 

 березень  

Литвиненко І.С. 

Дослідження феномену «психологічна безпека освітнього середовища» 

Керівництво дипломним проектом «Психологічна діагностика безпеки освітнього середовища навчального закладу (початкової 

школи)» 

12 Залучення студентів до участі у виконанні 

науково-дослідної теми. Публікація статей за 

участі студентів 

Публікація 

статей 

 Грудень  

13 Виконання науково-дослідної теми включеної 

до плану роботи МНУ Сухомлинського 

звіт  Листопад 

Грудень  

 

14 Публікація монографії за науково-дослідною 

темою: «Психологічні детермінанти безпеки 

освітнього середовища закладів загальної 

середньої освіти» 

(Розділ №1 «Феномен «психологічна безпека» 

Публікація 

статті 

 Вересень  

Жовтень  

Листопад  

Грудень  

Січень  

 



в освітньому середовищі» 

15 Участь в конференції, м. Київ, інститут 

психології Костюка, «психологічна безпека» ( 

в рамках науково-дослідної теми) 

Публікація 

статті 

 Квітень  

16 Публікація статті Scopus за результатами 

науково-дослідної теми: «Психологічні 

детермінанти безпеки освітнього середовища 

закладів загальної середньої освіти» 

Публікація 

статті 

 Лютий 

Березень  

Квітень  

Травень 

Червень  

 

17 Написання дипломної роботи Магістр 6 курс, 

Богдан Л.  

Дипломна 

робота 

 Грудень   

Чугуєва І.Є. 

Етап апробації і впровадження «Дослідження феномену булінгу у закладах середньої освіти як чинника небезпеки освітнього 

середовища» 

18 Підготовка статті  у науко метричній базі  

Scopus 

Рукопис  Вересень 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

Січень 

 

19 

Публікація у науковому  виданні ОЄСР 

«Проблеми безпеки освітнього середовища» 

Копія друк. 

статті 

 Жовтень 

Листопад 

Грудень 

Січень 

 

20 Монографія за результатами НДР 

(колективна) Розділ «Підготовка майбутніх 

психологів до роботи з проблемою булігну» 

Рукопис (0,5 

др. арк.) 

 Жовтень 

Листопад 

Грудень 

Січень 

 

21 Підготовка статті  у науко метричній базі  

Scopus 

Друк (копія)  Лютий 

Березень 

 



Квітень 

Травень 

Червень 

22 Публікація статті з участю студента Друк (копія)  Лютий  

23 
Публікація у збірнику наукових праць 

«Науковий вісник МНУ. Психологічні науки» 

. «Проблема булінгу у закладах освіти». 

Копія друк. 

статті 

 Березень 

Квітень 

Травень 

 

 

24 Публікація у фаховому збірнику категорії Б 

«Підготовка психологів до роботи з 

проблемою булінгу і мобінгу» 

Копія друк. 

статті 

 Квітень 

Травень 

Червень 

 

25 Монографія за результатами НДР 

(колективна) Розділ «Підготовка майбутніх 

психологів до роботи з проблемою булігну» 

Рукопис (0,5 

др. арк..) 

 Березень 

Квітень 

Травень 

Червень 

 

Руда Н.Л. 

Емпіричний етап «Емпіричне дослідження чинників психологічної безпеки педагогів» 

26 Виконання науково-дослідної теми включеної 

до Плану роботи Миколаївського 

національного університету імені В. О. 

Сухомлинського в сферах наукової, науково-

технічної та інноваційної діяльності 

«Психологічні детермінанти безпеки 

освітнього середовища закладів загальної 

середньої освіти» 

Звіт про 

виконану 

роботу  

 

 Січень  

27 Отримання авторських свідоцтв  (3 свідоцтва) копії свідоцтв 

 

 Грудень  

28 Залучення студентів до участі у виконанні 

НДДКР. Публікація статей за участю 

Ксерокопія 

статті із 

 Жовтень  



студентів (1 стаття) вихідними 

даними  

29 Публікація у виданні, яке включено до 

наукометричної бази Scopus (канд наук, 

доцент) «Психологічні детермінанти безпеки 

освітнього середовища закладів загальної 

середньої освіти» 

ксерокопія 

статті із 

вихідними 

даними 

 Квітень  

30 Частка в колективній монографії (1 д.а.) 

Розділ «Психологічна безпека педагогів в 

освітньому середовищі» 

Ксерокопія 

монографії з 

вихідними 

даними 

 Березень  

31 Залучення студентів до участі у виконанні 

НДДКР. Публікація статей за участю 

студентів (1 стаття) 

Ксерокопія 

статті із 

вихідними 

даними  

 Квітень  

Шпачинський І.Л. 

Тема кафедри: "Психологічні детермінанти безпеки освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти",  

2 етап - емпіричний 

32 Участь в конференції «Горизонти 

філософського знання» м. Київ 

  Листопад   

33 Підготовка призера Всеукраїнських конкурсів 

студентських наукових робіт з філософії 

Сертифікат 

підтвердження 

 травень  

34 Публікація статті у фаховому журналі  Копія статті  квітень  

35 Написання розділу монографії за тематикою 

НДР кафедри «Інформаційна складова 

безпеки освітнього середовища» 

Примірник 

монографії 

 травень  

 

 

 



ПЛАН ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

N 

з/п 

Вид роботи Підсумковий 

результат 

Виконавець Строк 

виконання 

Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

1 Робота у Вченій раді університету, факультету 

педагогіки та психології 

протоколи   Савенкова І.І. 

Чугуєва І.Є. 

серпень - 

червень  

  

2 Проведення засідань кафедри психології та 

соціальних наук 

протоколи Савенкова І.І. 

Викладачі 

кафедри. 

серпень - 

червень  

 

3 Проведення посвяти в першокурсники  програма, 

розміщення на 

сайті 

Шевченко В.В.     жовтень  

4 Проведення бесіди-тренінгу зі студентами 

першого курсу 

звіт Гулькова Д.С. 

Шевченко В.В.. 

жовтень  

5 Проведення військово-патріотичних заходу з 

нагоди Дня Захисник Укранїни,  

програма Шевченко В.В. 

Шпачинський І.Л. 

 

жовтень.  

6  Проведення першого туру та організація участі 

у другому турі всеукраїнської олімпіади зі 

спеціальності 053 «Психологія» 

 

Матеріали 

олімпіади  

    

Руда Н.Л. 

Шевченко В.В.    

грудень 

квітень  

  

7 Проведення урочистого засідання та святкового 

концерту з нагоди Дня психолога 

Програма  

Розміщення на 

сайті 

Всі члени 

кафедри     

квітень  

     8 Відвідування гуртожитку з метою вивчення 

соціально-побутових умов проживання 

студентів. 

Запис в журналі Куратори Згідно 

графіку 

 



     9 Проведення кураторських годин:  «Про стан 

відвідування занять студентами групи», «Про 

заходи безпеки при перебуванні у громадських 

місцях», «Про стан дотримання студентами 

правил внутрішнього розпорядку», «Про 

вимоги, підготовку та процес складання  

екзаменаційної сесії», «Як краще організувати 

самостійну роботу». 

План Куратори Згідно інд 

планів 

 

    10 Підготовка та виступ з аналітичною 

інформацією про роботу кафедри психології та 

соціальних наук з  

Розміщення на 

сайті 

Савенкова І.І. січень 

 

 

 

 

    11 Робота у зборах  делегатів трудового колективу 

університету 

Протоколи Савенкова І.І. 

Шевченко В.В. 

Чугуєва І.Є. 

Шпачинський І.Л. 

Згідно 

плану 

роботи 

 

   12 Робота у фаховій атестаційній комісії 

спеціальноті 053 «Психологія» 

Наказ Шевченко В.В. серпень- 

вересень 

 

    13 Робота у засіданнях Ради ветеранів університету Протоколи Шевченко В.В. 

Шпачинський І.Л. 

вересень - 

червень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПЛАН ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

N 

з/п 

Вид роботи Підсумковий 

результат 

Виконавець Строк виконання Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

1  Підготовка та участь у роботі виставок та 

заходів агітаційного характеру (місцевий 

рівень): 

 

-проведення профорієнтаційної роботи серед 

учнів випускних класів  у навчальних закладах 

загальної середньої освіти м. Первомайська (з 

можливістю виступити на батьківських зборах); 

 

-проведення профорієнтаційної роботи серед   

студентів Новобузького педагогічного коледжу; 

Миколаївського  базового медичного коледжу; 

Первомайського медичного коледжу. 

 Висвітлення 

інформації на 

сайті 

університету 

 

 

 

  

листопад-грудень 

2020 р. 

березень-

квітень2021р. 

проф. Савенкова І.І. 

доц. Шевченко В.В. 

доц. Литвиненко І.С. 

доц. Чугуєва І.Є. 

доц. Руда Н.Л. 

доц. Шпачинський І. Л. 

Куриленко Т.В. 

доц. Ярошенко В.М. 

   

  

2 Участь у заході « День відкритих  дверей» 

(факультет педагогіки та психології) 

Висвітлення 

інформації на 

сайті 

університету 

 

 

 

 

Листопад-грудень 

2020 р. 

проф. Савенкова І.І. 

доц. Шевченко В.В. 

доц. Литвиненко І.С. 

доц. Чугуєва І.Є. 

доц. Руда Н.Л. 

доц. Шпачинський І. Л. 

Куриленко Т.В. 

доц. Ярошенко В.М. 

 

3  Підготовка заходів іміджевого характеру в 

місцевих ЗМІ друкованого та електронного 

характеру, реклама на радіо FM 

Висвітлення 

інформації на 

сайті 

університету 

 

травень -червень  

2021 р. 

проф. Савенкова І.І. 

доц. Шевченко В.В. 

доц. Чугуєва І.Є. 

доц. Руда Н.Л. 

доц. Шпачинський І. Л. 

Куриленко Т.В. 

 



доц. Ярошенко В.М. 

4 Підготовка заходів іміджевого характеру 

«Психологія в житті кожної людини» 

Звіт на сайті 

університету 

квітень2021р. 

 

доц. Литвиненко І.С. 

 

 

5 Робота навчальної лабораторії 

профорієнтаційної роботи «Інсайт» 

План роботи І та ІІ семестри проф. Савенкова І.І. 

доц. Шевченко В.В. 

доц. Литвиненко І.С. 

доц. Чугуєва І.Є. 

доц. Руда Н.Л. 

 

6 Використання ІКТ в профорієнтаційній роботі 

(онлайн формат) 

Висвітлення 

інформації на 

сайті 

університету 

 

лютий 2021 р. 

квітень 2021 р. 

 

проф. Савенкова І.І. 

доц. Шевченко В.В. 

доц. Литвиненко І.С. 

доц. Чугуєва І.Є. 

доц. Руда Н.Л. 

доц. Шпачинський І. Л. 

Куриленко Т.В. 

доц. Ярошенко В.М. 

 

7 Підготовка звіту про  профорієнтаційну роботу. звіт  травень-

червень2021 р. 

проф. Савенкова І.І. 

доц. Шевченко В.В. 

доц. Литвиненко І.С. 

доц. Чугуєва І.Є. 

доц. Руда Н.Л. 

доц. Шпачинський І. Л. 

Куриленко Т.В. 

доц. Ярошенко В.М. 

 

 

                      

 Завідувач кафедри                                                                                                                         Савенкова І.І. 

                       

 Декан факультету                                                                                                                          Олексюк Л.М. 

 



                            9. ЗМІНИ ДО ПЛАНУ 
Дата Розділ Назва  змін та доповнень  Строк  виконання1234                                         

 

 

10. ЗАУВАЖЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ РОБОТУ КАФЕДРИ 
Дата Зміст  Зауважень Підпис                               
                                             11. ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ 
    

 

Перший семестр 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри  протокол № ____  від "____" ______ 20___ року 

Завідувач кафедри ____________________________________________  _____________________ 
                                                                                       (підпис)                                               (прізвище та ініціали) 

 Другий семестр 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри  протокол № __  від "___" ______ 20____ року 

Завідувач кафедри ____________________________________________  ___________________ 
                                                                                       (підпис)                                               (прізвище та ініціали) 


