
ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                  декан факультету іноземної 

                                                                          філології та соціальних 

                                                       комунікацій 

                                                                               _________ О. М. Сушкова 

                                                                                29 серпня 2019 р. 

 

 

ПЛАН РОБОТИ 

Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

факультету іноземної філології та соціальних комунікацій 

Сумського державного університету на 2019-2020 навчальний рік 

 

27 серпня 2019 р. 

 

1. Про затвердження плану роботи Ради із забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти факультету іноземної філології та 

соціальних комунікацій. 

Доповідач – Сушкова О. М. 

 

2. Про  оприлюднення інформації щодо змін у профілі освітніх програм 

та їх освітніх компонентів, оновлених версій описів у каталозі освітніх 

програм. 

Доповідач – Баранова С. В. 

 

3. Про схвалення освітньо-професійних програм 035.041 «Германські 

мови та літератури (переклад включно), перша – англійська», 061 

«Журналістика», «Реклама і зв’язки з громадськістю»,  231 «Соціальна 

робота», 870 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 053 

«Психологія» у зв’язку із затвердженням за ними стандартів вищої 

освіти. 

Доповідач – Баранова С. В. 

 

4. Різне 

 

28 жовтня 2019 р. 

 

1. Про  результати перевірки підготовленості кафедр факультету до 2019-

2020 н. р. 

Доповідач – Баранова С. В. 

 

2. Про  коригування каталогу дисциплін вільного вибору, орієнтованих на 

розвиток загальних компетентностей та актуалізацію переліку 

траєкторій профілізації циклу професійної підготовки.  

Доповідач – завідувачі кафедр 



 

3. Про  вдосконалення робочої програми як основної складової 

навчально-методичного забезпечення дисципліни. 

Доповідач – Баранова С. В. 

 

4. Різне. 

 

 

2 грудня 2019 р. 

 

1. Про  затвердження описів освітніх програм,  що запроваджуються у 

2020/2021 н. р. вперше, скоригованих описів наявних освітньо-

професійних програм та відповідних навчальних планів. 

 

Доповідач – завідувачі кафедр 

 

2. Про  організацію перевірки навчальних семестрових планів на 2020 / 

2021 н. р., сформованих у підсистемі АСУ «Навчальні плани», зо 

освітніми програмами бакалавра (2-4 курси) та освітніми програмами 

магістра (2 курс). 

 

Доповідач – Сушкова О. М. 

 

3. Про  моніторинг якості наявних спеціальностей та відповідних освітніх 

програм з англійською мовою навчання за освітнім ступенем «магістр». 

 

Доповідач – Красуля А.В. 

4. Різне. 

 

 

10 лютого 2020 р. 

 

1. Про  забезпечення об’єктивності та підвищення якості атестації 

здобувачів вищої освіти. 

Доповідач – Медвідь О. М. 

 

2. Про  інформаційну прозорість освітньої діяльності кафедр та 

факультету в цілому щодо корисності для стейкхолдерів. 

 

Доповідач – Конєв Д. С. 

 

3. Про  використання потенціалу Асоціації випускників кафедр та 

Експертних рад роботодавців у встановленні зворотних зв’язків між 

учасниками освітнього процесу. 



Доповідач – Лебідь А.Є. 

 

4. Різне. 

 

 

21 квітня 2020 р. 

 

1. Про показник рівня якості змішаного навчання кафедр у 2019-2020 н. р. 

 

Доповідач – Сидоренко О. П. 

 

2. Про  впровадження нових організаційно-методичних форм навчального 

процесу та удосконалення всіх складових внутрішньої системи 

забезпечення якості. 

Доповідач – Сипченко І.В. 

 

 

3. Про  самооцінку магістерських освітніх програм за вимогами 

міжнародної акредитації. 

 

Доповідач – завідувачі випускових кафедр 

4. Різне. 

 

 

10 червня 2020 р. 

 

1. Про  оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності 

при вивченні навчальних дисциплін. 

 Доповідач – Медвідь О.М. 

 

2. Про  підсумки роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти факультету іноземної філології та соціальних 

комунікацій. 

Доповідач – Сушкова О. М. 

 

3. Про  напрями аналізу готовності кафедр до 2020 / 2021 н. р. 

 

Доповідач – Баранова С. В. 

 

4. Різне. 

 

 

 

Голова Ради з якості факультету ІФСК                       С.В. Баранова 


