
Засідання кафедри 
Дата: 09.06.2020 р. 
Час проведення: 14.00 
Місце проведення: онлайн засідання кафедри в програмі Hangouts Meet - 
Google Meet 
  

Порядок денний 
  

1. Заслуховування звітів здобувачів кафедри зі спеціальності 231 Соціальна 
робота третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти про стан виконаної 
роботи над власними науковими дослідженнями та рекомендація про 
переведення на наступний рік підготовки (Доповідачі: здобувачі кафедри І-
ІV років навчання третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти; наукові 
керівники; гарант програми) 

2. Результати внутрішнього рецензування І розділу дисертаційного 
дослідження здобувача кафедри ІІІ року навчання третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти: Мельничук Вікторії Олексіївни (науковий 
керівник: Р. Х. Вайнола) (Доповідачі: рецензенти – Т. Л. Лях, О.В.Швед, 
С.В. Сапіга) 

3. Звіт про проходження практики студентів І-ІІІ курсів освітніх програм 
«Соціальна робота», «Соціальна педагогіка», «Соціальна адвокація» 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Доповідачі: В. В. Суліцький, 
О. М. Денисюк, С. В. Сапіга, М. М. Лехолетова, А. В. Дуля) 

4. Звіт про проходження практики студентів 5 курсу освітніх програм 
«Соціальна робота», «Соціальна педагогіка», «Моніторинг і оцінка 
соціальних програм» другого (магістерського) рівня вищої освіти денної 
форми навчання (Доповідачі: В. П. Лютий, А. Ю. Трібє) 

5. Призначення експертів кафедри для рецензування електронних 
навчальних курсів, розроблених викладачами кафедри (Доповідач: 
М. М. Лехолетова) 

6. Про стан готовності завдань до комплексного екзамену з теорії та 
технологій соціальної роботи для студентів 4 курсу спеціальності 
«Соціальна робота» освітньої програми «Соціальна робота» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання (Доповідач: 
М. М. Лехолетова) 

7. Про стан готовності завдань до комплексного екзамену зі спеціальності для 
студентів 4 курсу спеціальності «Соціальна робота» освітньої програми 
«Соціальна педагогіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної 
форми навчання (Доповідач: М. М. Лехолетова) 

8. Про організаційні питання та процедуру звершення освітнього процесу 
2019-2020 навчального року (Доповідач: Т. Л. Лях) 

9. Про планування навчального навантаження професорсько-викладачького 
складу кафедри на 2020-2021 навчальний рік (Доповідач: Т. Л. Лях) 

10. Про планування сертифікації ЕНК кафедрою на I семестр 2020-2021 
навчального року (серпень-грудень 2020) (Доповідачі: Т. Л. Лях, 
М. М. Лехолетова) 

11. Затвердження тестових завдань фахового випробування з соціальної роботи 
231 Соціальна робота (бакалаври, магістри) основний вступ (Доповідач: 
М. М. Лехолетова) 

12. Різне 
 


