
ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                  декан факультету іноземної 

                                                                          філології та соціальних 

                                                       комунікацій 
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                                                                                 серпня 2020 р. 

 

 

ПЛАН РОБОТИ 

Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

факультету іноземної філології та соціальних комунікацій 

Сумського державного університету на 2020-2021 навчальний рік 

 

31 серпня 2020 р. 

 

1. Про затвердження плану роботи Ради із забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти факультету іноземної філології та 

соціальних комунікацій. 

Доповідач – Баранова С.В. 

 

2. Про перегляд змісту робочих програм навчальних дисциплін  

Доповідач – Баранова С. В. 

 

 

3. Про склад та вимоги до навчально-методичних комплексів дисциплін 

(НМКД). 

Доповідач – Баранова С. В. 

 

 

4. Різне 

 

26 жовтня 2020 р. 

 

1. Про  результати перевірки підготовленості кафедр факультету до 2020-

2021 н. р. 

Доповідач – Баранова С. В. 

 

2. Про коригування каталогу дисциплін вільного вибору, орієнтованих на 

розвиток загальних компетентностей.  

Доповідач – завідувачі кафедр 

 

3. Різне. 

 

 

 



7 грудня 2020 р. 

 

 

1. Про  організацію перевірки навчальних семестрових планів на 2021 / 

2022 н. р., сформованих у підсистемі АСУ «Навчальні плани», за 

освітніми програмами бакалавра та магістра. 

 

Доповідач – Сушкова О. М. 

 

2. Про створення каталогу програм академічної мобільності для 

здобувачів вищої освіти на факультеті. 

Доповідач – Красуля А.В. 

 

3. Про актуалізацію каталогу дисциплін вільного вибору циклу 

професійної підготовки. 

Доповідач – завідувачі кафедр 

 

 

4.  Різне. 

 

 

8 лютого 2021 р. 

 

1. Про актуальність вимог та завдань до атестації здобувачів вищої освіти 

за спеціальностями «Філологія», «Журналістика», «Соціальна робота», 

«Психологія», «Менеджмент соціокультурної діяльності». 

Доповідач – Медвідь О. М. 

 

2. Про  матеріали, що розміщуються на сайтах кафедр та факультету. 

 

Доповідач – Конєв Д. С. 

 

 

3. Про  оприлюднення у каталозі освітніх програм інформації щодо 

оновлених версій описів освітніх програм, за якими оголошується набір 

у 2020 році. 

Доповідач – завідувачі випускових кафедр 

 

4. Різне. 

 

 

26 квітня 2021 р. 

 



1. Про реалізацію частини традиційного освітнього процесу 

альтернативними формами та видами взаємодії в освітньому 

середовищі, зокрема електронними. 

 

Доповідач – Сидоренко О. П. 

 

2. Про  впровадження нових організаційно-методичних форм навчального 

процесу та удосконалення складових внутрішньої системи 

забезпечення якості. 

Доповідач – Сипченко І.В. 

 

 

 

3. Про встановлення зворотних зав’язків зі стейкхолдерами. 

Доповідач – Лебідь А.Є. 

4. Різне. 

 

 

14 червня 2021 р. 

 

1. Про  підвищення якості викладання навчальних дисциплін з огляду на 

результати оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої 

діяльності при їх вивченні. 

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 – Баранова С. В. 

 

 

3. Про  напрями аналізу готовності кафедр до 2021 / 2022 н. р. 

 

Доповідач – Баранова С. В. 

 

4. Різне. 

 

 

 

Голова Ради з якості факультету ІФСК                       С.В. Баранова 


