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Присутні: Світайло Н. Д., Бойко О. П., Опанасюк В. В., Лебідь А. Є., Побожій С. І., Назаров 
М. С., Повалій Т. Л., Євсєєва Г. В., Бондаренко О. О., Щербина-Яковлева О. Ю.. 
студенти -  Кучкова А., Титаренко О.-C., Гірман О., Ольшанська В., Масюкова П., Прокопович 

Р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про особливості та завдання організації практично-орієнтованої підготовки студентів ОП 

«МСКД» та залучення їх до проектної діяльності в умовах карантину.
2. Обговорення стану підготовки курсових робіт з «Практикуму соціокультурної діяльності».

1. СЛУХАЛИ: інформацію керівника секції Бойко О.П. про результати аналізу 
активності викладачів та студентів у карантинний період. Ситуація оцінюється як задовільна, 
оскільки всі заняття проводяться згідно розкладу та сформованих на період карантину 
уточнень і доповнень, зафіксованих у розроблених документах (таблицях), що затверджені 
кафедрою. Серед викладачів є певні труднощі технічного характеру лише у Побожія С.І., але 
він працює над їх вирішенням. Студенти і переважній більшості виходять на зв'язок регулярно, 
проте маємо проблеми з нестабільним інтернетом у тих, хто знаходиться у віддалених селах.

Викладачі поділились досвідом спілкування зі студентами. В основному 
використовують платформу Zoom, але активно користуються і електронною поштою, 
особистим кабінетом, соціальними мережами. Літератури для навчання вистачає, проте 
практичні завдання довелось пере форматувати, зосередившись на вивченні нормативної бази, 
сторінок у соцмережах та сайтів.

Ухвалили: Прийняти інформацію до відома та продовжити роботу, зосередившись на 
забезпеченні підтримки у підготовці курсових та дипломних робіт.

2. Інформацію ст. викладача кафедри Т. Л. Повалій щодо особливостей дисципліни 
«Практикум із соціокультурної діяльності» та про стан написання з цього предмету курсових 
робіт студентами II курсу.

3. II. СЛУХАЛИ: Про стан підготовки курсових робіт з «Практикуму соціокультурної 
діяльності».

ВИСТУПИЛИ:
1. Студентка Кучкова Аліна -  доповіла про результати виконання курсової роботи. 

Зазначила, що дослідження написане на 60%. Труднощі у написанні -  нестача матеріалу та 
технічні труднощі у роботі з науковим керівником, які виникли в період карантину.

Рекомендовано: внести уточнення у другий розділ роботи та налагодити більш тісну 
співпрацю з науковим керівником.

2. Студентка Масюкова Поліна -  доповіла про результати теоретичної та практичної 
частини дослідження. Зазначила, що робота виконана на 95%, написана теоретична частина, 
розроблений авторський сценарій культурно-мистецького заходу. Відповіла на запитання.

Відгук наукового керівника -  позитивний. Зауважень з боку викладачів секції немає.
3. Студент Прокопович Роман -  повідомив про стан виконання курсової роботи. 

Зазначив, що теоретична частина роботи завершена, проте за умов дистанційного навчання та 
карантину планується корекція практичної частини таким чином, щоб описати технологію та 
провести фотовиставку в електронному вигляді. Відповів на запитання.

Оцінка наукового керівника цілком позитивна. Зауважень з боку викладачів секції
немає.



4. Студентка Ольшанська Валерія -  повідомила про стан написання курсової 
роботи. Зазначила, що практичний розділ запланований у формі інтернет-опитування 
засобами електронної пошти. Труднощі виникли із точним формулюванням теми 
дослідження, проте необхідні уточнення зроблені. Відповіла на запитання.

Відгук наукового керівника -  позитивний. Рекомендації -  привести формулювання 
теми у відповідність з наявним матеріалом і можливостями і подати на перезатвердження.

5. Студентка Титаренко Олександра-Стефанія -  доповіла про результати теоретичної 
та практичної частин дослідження. Зазначила, що розроблений авторський туристично- 
екскурсійний маршрут по м. Суми. Робота виконана на 95%.

Відгук наукового керівника -  позитивний. Зауважень з боку викладачів секції
немає.

6. Студентка Гірман Оксана -  повідомила про стан написання курсової роботи. 
Зазначила, що закінчила роботу над теоретичною частиною та переходить до написання 
практичної. Відповіла на запитання.

Оцінка наукового керівника -  позитивна, проте викладачі застерегли про наявність 
певного відставання від графіку. Рекомендації -  прискорити роботу над дослідженням.

УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити результати роботи студентів Гірман О., Кучкової А., Масюкової П., 

Ольшанської В., Прокоповича Р., Титаренко О.-С.
2. Заслухати звіт решти студентів II курсу групи КД-81 про стан написання курсових 

робіт з дисципліни «Практикум із соціокультурної діяльності» в онлайн режимі 16 квітня 2020 
року.

О. П. БойкоЗавідувач секції МСКД, проф. 

Секретар Г.В. Євсєєва


