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ПРОТОКОЛ № 7_ 

засідання  секції «Психологія» за участі членів ЕРР 

від «26» листопада 2019 року 

 

Присутні:  

Світайло Н.Д., Сахно П.І., Іванова Т.В., Улунова А.Є., Ткаченко А.Ю., Іванцова О.  

  

Порядок денний:  

1. Про принципи комплексного співробітництва кафедри із провідними фахівцями в 

галузі психології з метою забезпечення високої якості професійної підготовки 

фахівців. 

Слухали:  Інформацію-презентацію завідувача секції психології кафедри ППСТ 

Іванової Т.В. щодо особливостей ОП «психологія» та принципів співробітництва з 

роботодавцями в галузі психології. 

Виступили : А.Ткаченко, О. Іванцова, А.Улунова, які  відмітили позитивний вплив 

тісних контьактів з роботодавцями для забезпечення якісної підготовки фахівців. Було 

також зазначено, що особливості галузі та конкретних організацій/установ/служб, що 

працюють у сфері надання психологічних послуг вносять певні обмеження у царині  

організації практично-орієнтованої підготовки студентів, у т. ч. і через неможливість 

прийняти більшу кількість студентів, мають обмеження у доступі до клієнтів тощо.   

Світайло Н.Д. зазначила зацікавленість кафедри у розширенні співпраці з радою 

роботодавців та висловила сподівання, що будуть спільно знайдені мотиваційні механізми  

для такого розширення. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Прийняти інформацію до відома та виконання.  

2. Доручити зав. секції психології кафедри Івановій Т.В. довести інформацію до 

відома всіх членів секції та ЕРР.  

 

Завідувач секції психології кафедри ППСТ    Іванова Т.В.   

 

Секретар:          Коляда Н.В. 
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ПРОТОКОЛ № 8_ 
виїзної зустрічі представництва секції «Психологія» за участі члена ЕРР 

від «_30_» листопада 2019 року 

 

Присутні: Світайло Н.Д., Павленко А.В., Чернякова А.А., Вознесенська О.Л.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про експертну оцінку ОП «психологія» з боку  Експертної ради роботодавців.  

СЛУХАЛИ: інформацію зав. кафедри психології, політології та соціокультурних 

технологій Світайло Н.Д.,  яка зазначила важливість постійної комунікації з членами 

Експертної ради роботодавців, у тому числі через необхідність наскрізної практичної 

складової при підготовці фахівців за ОП «Психологія». Оскільки  в ході підготовки 

акредитаційної справи постійно вносяться корективи до освітньої програми, важливо 

отримати детальні коментарі та експертні оцінки з боку фахівців.   

Вознесенська О. Л. зазначила, що вже ознайомилась з наданим варіантом ОП. До 

того ж під час перебування у СумДУ 27-28 вересня (засідання ЕРР та науково-практичний 

семінар "Творча багатовимірність простору арт-терапії") мала можливість обговорити з 

колегами окремі позиції освітньої програми та оцінити рівень її організаційного. 

кадрового та  методичного забезпечення. Приємно, що висловлені пропозиції вже 

враховані. Виходячи з цього, є всі підстави для позитивної оцінки ОП «психологія», 

особливо її практико-орієнтованого характеру.  

 

 

Секретар зустрічі                                                Чернякова А.А. 

 

 

 

 


