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голови Екзаменаційної комісії про результати атестації 

випускників факультету соціальної та психологічної освіти (денна 

форма навчання)  

Галузь знань: 23 Соціальна робота, Спеціальність: 231 Соціальна 

робота, освітня програма: Соціальна робота. 

 

Державна Екзаменаційна комісія (ЕК) провела захист випускних 

кваліфікаційних робіт (дистанційно) студентів ІІ курсу освітнього ступеня 

«магістр» факультету соціальної та психологічної освіти, денної форми 

навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини.  

27 травня 2020 року захисти випускних кваліфікаційних робіт здійснили 

8 студентів 263 групи (галузь знань: 23 Соціальна робота; спеціальність: 231 

Соціальна робота; освітня програма: Соціальна робота). 

Комплектування, організація і робота екзаменаційної комісії 

здійснювалися у повній відповідності з «Положенням про організацію 

освітнього процесу в Уманському державному педагогічному університеті 

імені Павла Тичини», затвердженого вченою радою університету (28.04.2015, 

протокол № 10), а також з «Положенням про порядок створення та організацію 

роботи Екзаменаційної комісії в Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини», затвердженого ректором університету 27 

жовтня  2015 року та «Положенням про Європейську кредитно-трансферну 

систему навчання в Уманському державному педагогічному університеті імені 

Павла Тичини» від 30 червня 2015 р. 

Для проведення екзаменів на факультеті соціальної та психологічної 

освіти наказом ректора університету № 370 о/д від 31.03.2020 р. створена ЕК 

у складі: 

 

Голова ЕК 

Клименко Юлія Анатоліївна 

 

– доктор педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи Уманського 

державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

 

Заступник голови ЕК 

Кравченко Оксана Олексіївна  

 

– доктор педагогічних наук, доцент, 

декан факультету соціальної та 

психологічної освіти Уманського 

державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

 

Секретар ЕК  

Поліщук Олена Романівна 

– лаборант кафедри психології 

Уманського державного 

педагогічного університету імені 

Павла Тичини. 

Екзаменатори: 



Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр 

Спеціальність 231 Соціальна робота 

 

Випускна кваліфікаційна 

робота, 263 група 

– Бойко О.М. – к. пед. н., доцент кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи. 

– Бондаренко Г.В. – к. пед. н., доцент, доцент 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної 

роботи. 

 

Графік роботи Екзаменаційної комісії був складений деканатом 

факультету і затверджений першим проректором університету за місяць до 

початку і своєчасно доведений до відома студентів.  

Атестація освітньо-кваліфікаційного рівня магістр проводилась у формі 

захисту випускних кваліфікаційних робіт.  

Відповідно до наказу в.о. ректора університету № 1157 д/ф (від 

22.05.2020 р.) «Про допуск до захисту випускних кваліфікаційних робіт» до 

державної атестації було допущено 8 студентів 263 групи Успішно пройшли 

захист 8 випускників. 

До державної атестації у формі захисту випускних кваліфікаційних робіт 

було допущено 8 студентів 263 групи (галузь знань: 23 Соціальна робота; 

спеціальність: 231 Соціальна робота; освітня програма: Соціальна робота) ‒ 27 

травня 2020 року.  

 

 

Результати захисту випускних кваліфікаційних робіт  

галузь знань: 23 Соціальна робота, спеціальність: 231 Соціальна 

робота; освітня програма: Соціальна робота 
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ВИСНОВКИ [ ПРОПОЗИЦІЇ

Державна атестація на факультеті соціальної та психшіогічної освіти

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

відбулися на належному організаційному рівні і при відповідному

методичному забезпеченні.

Успішність по факультету склала 100 %, якість знань - 100 %, середній

бал - 4,7.
За освітню-кваліфікаційним рівнем магістр двоє студентів отримали

диплом з відзнакою: Коляда Н.І, Шевчук Є.В.. Дипломи звичайного зразка

отримали 6 студентів.

Екзаменаційна комісія відзначає. [ЦО результати атестації студентів

свідчать про достатній рівень науково-теоретичної, методичної і практичної

підготовки випускників у відповідності з кваліфікаційними вимогами.

Голова ЕК,
доктор педагогічних наук,
доцент кафедри соціальної педагогіки
та соціальної роботи Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичин Клименко [О.А.
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