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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ РАДИ З ЯКОСТІ 

 

27.08.19 р.                                                 м. Суми                                                  № 1 

 

Голова:   С. В. Баранова 

Вчений секретар:  О. П. Сидоренко 

Присутні: Баранова С.В., Біденко Л. В., Кобякова  І. К.,  Литвиненко Г. І., Сушкова 

О. М., Мозговий І. П., Сидоренко О. П., Ткаченко О. Г., Світайло Н. Д., Лебідь А. Є., 

Данілова Д. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

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  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. 

Доповідачі – завідувачі випускових кафедр 

 

4. Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін, що викладаються 

кафедрами факультету. 

Доповідачі – завідувачі кафедр 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Доц. С. В. Баранова ознайомила з проектом плану роботи Ради із 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

факультету іноземної філології та соціальних комунікацій на 2019 – 



2020 н. р. 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Литвиненко Г.І. звернула увагу на те, що план складений у 

відповідності до Рекомендацій Ради із забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти Сумського державного університету 

щодо організації освітньої діяльності в 2019-2020 навчальному році.  

Члени Ради зазначили, що зауважень до плану не мають. 

Доц. Біденко Л.В. запропонувала затвердити план. 

Доц. С. В. Баранова поставила питання на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  11 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований план роботи Ради із забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету іноземної 

філології та соціальних комунікацій на 2019 – 2020 н. р. 

 

2. СЛУХАЛИ: 1. Доц. Баранову С. В. про оприлюднення інформації щодо змін у профілі 

освітніх програм та їх освітніх компонентів, оновлених версій описів у 

каталозі освітніх програм. 

ВИСТУПИЛИ: Проф. Кобякова І. К. зауважила, що завідувачі випускових кафедр 

контролюють інформаційну прозорість програм, за якими ними 

провадиться освітня діяльність.  

Доц. Лебідь А.Є. зазначив корисність матеріалів, що розміщені на сайті 

університету, для майбутніх та теперішніх студентів, випускників, 

інших стейкхолдерів та громадськості. 

Доц. Сидоренко О.П. висловила пропозицію прийняти до відома 

інформацію щодо забезпечення оприлюднення змін у профілі освітніх 

програм (в т. ч. оновлених версій описів) та переліку їх освітніх 

компонентів у каталозі освітніх програм. 

Доц. С. В. Баранова поставила питання на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  11 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

 

УХВАЛИЛИ: Прийняти до відома інформацію щодо забезпечення оприлюднення 

змін у профілі освітніх програм (в т. ч. оновлених версій описів) та 



переліку їх освітніх компонентів у каталозі освітніх програм. 

  

3.СЛУХАЛИ: 

 

 

Кобякову І. К., Ткаченко О. Г., Світайло Н. Д., завідувачів 

випускових кафедр факультету ІФСК, 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. 

ВИСТУПИЛИ: Баранова С. В., заступник декана з методичної роботи, зазначила, 

що усі освітні програми та навчальні плани  відповідають вимогам 

до їх оформлення, змістове наповнення є релевантним,  враховані 

стандарти вищої освіти за відповідними спеціальностями та 

рішення Вченої ради Сумського державного університету. 

Доц. Біденко Л.В. зауважила, що освітні програми отримали 

позитивну оцінку Експертних рад роботодавців своїх 

спеціальностей. 

Доц. Литвиненко Г.І. запропонувала рекомендувати Раді із 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

Сумського державного університету схвалити освітньо-професійні  

програми 035.041 «Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська» першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів вищої освіти, 061 «Журналістика», 

«Реклама і зв’язки з громадськістю» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти, 231 «Соціальна робота» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, 870 «Менеджмент 

соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти, 053 «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти та навчальні плани до відповідних освітніх програм. 

Доц. С. В. Баранова поставила питання на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  11 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Раді із забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти Сумського державного університету схвалити 

освітньо-професійні програми 035.041 «Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша – англійська» першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, 

061 «Журналістика», «Реклама і зв’язки з громадськістю» першого 



(бакалаврського) рівня вищої освіти, 231 «Соціальна робота» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 870 «Менеджмент 

соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти, 053 «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти та навчальні плани до відповідних освітніх програм. 

 

1. СЛУХАЛИ: Завідувачів кафедр про затвердження робочих програм навчальних 

дисциплін, що викладаються кафедрами факультету. 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Медвідь О.М. зазначила, що усі навчальні дисципліни, які 

викладаються кафедрами факультету, мають робочі програми. 

Доц. Сушкова О.М., декан факультету ІФСК, звернула увагу на 

відповідність запропонованих на розгляд Ради робочих програм 

вимогам до структури, змісту  та оформлення програм. 

 Доц. Сидоренко О.П. сказала, що представлені робочі програми мають 

необхідні позитивні рецензії рецензентів чи ЕРР,  рішення про їх 

розгляд  та схвалення робочими проектними групами освітніх програм 

і кафедрами, що відповідають за викладання навчальних дисциплін. 

Доц. Сипченко І. В. запропонувала затвердити робочі програми 

навчальних дисциплін кафедр германської філології; журналістики та 

філології; іноземних мов; мовної підготовки іноземних громадян; 

психології, політології та соціокультурних технологій; філософії. 

Доц. С. В. Баранова поставила питання на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  11 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Затвердити робочі програми навчальних дисциплін кафедр германської 

філології; журналістики та філології; іноземних мов; мовної підготовки 

іноземних громадян; психології, політології та соціокультурних 

технологій; філософії. 

 

Голова                                                                      С. В. Баранова 

Вчений секретар                                                                       О. П. Сидоренко 

 

 
 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ РАДИ З ЯКОСТІ 

 

28.10.19 р.                                                 м. Суми                                                  № 2 

 

Голова:   С. В. Баранова 

Вчений секретар:  О. М. Медвідь 

Присутні: Баранова С.В., Біденко Л. В., Кобякова  І. К.,  Конєв Д.С., 

Литвиненко Г.І., Медвідь О.М., Сушкова О. М., Мозговий І. П., Сидоренко О. П., 

Сипченко І.В., Ткаченко О. Г., Світайло Н. Д., Лебідь А. Є., Данілова Д. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про  результати перевірки підготовленості кафедр факультету до 2019-2020 н. р. 

Доповідач – Баранова С. В. 

 

 

2. Про  вдосконалення робочої програми як основної складової навчально-

методичного забезпечення дисципліни. 

Доповідач – Баранова С. В. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Доц. Баранову С. В. про результати перевірки підготовленості кафедр 

факультету іноземної філології та соціальних комунікацій до 2019-2020 

н. р. 

ВИСТУПИЛИ: Члени комісії з перевірки готовності кафедр факультету до 2019-2020 

н. р. – Сидоренко О. П., Медвідь О. М., Сипченко І.В. – зазначили, що на 

всіх кафедр факультету ІФСК плануються заходи, передбачені 

«Рекомендаціями Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти Сумського державного університету щодо організації 

освітньої діяльності в 2019-2020 навчальному році». Також наявні 

необхідні документи і навчально-методичні матеріали, необхідні для 

супроводження освітнього процесу.  Кафедри факультету (германської 

філології; мовної підготовки іноземних громадян; журналістики та 



філології; психології, політології та соціокультурних технологій; 

іноземних мов; філософії) готові до роботи у 2019-2020 навчальному 

році. 

Доц. Лебідь А. Є. звернув увагу кафедр на недоліки у звітних та 

планових документах кафедр, виявлені в ході перевірки, та висловив 

пропозицію визначити терміни їх усунення. 

Доц. Сушкова О. М. запропонувала визнати стан готовності кафедр 

факультету іноземної філології та соціальних комунікацій до 2019-2020 

н. р. задовільним. 

Доц Баранова С.В. поставила питання на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: 1. Вважати кафедри факультету ІФСК (германської філології; мовної 

підготовки іноземних громадян; журналістики та філології; 

психології, політології та соціокультурних технологій; іноземних 

мов; філософії) готовими до роботи у 2019-2020 н. р. 

2. Кафедрам урахувати зауваження комісій та усунути недоліки у 

визначений термін. 

 

2. СЛУХАЛИ: 2. Доц. Баранову С. В. про вдосконалення робочої програми як основної 

складової навчально-методичного забезпечення дисципліни. 

ВИСТУПИЛИ: Проф. Ткаченко О.Г. звернула увагу на необхідність керуватися 

документами (Рекомендаціями до структури та змісту робочої програми 

навчальної дисципліни (Додаток 2 до листа Міністерства освіти і науки 

України від 09.07.2018 р. № 1/9-434), Методичною інструкцією СумДУ 

«Загальні вимоги до структури, змісту та оформлення робочої програми 

навчальної дисципліни») під час розробки робочої навчальної програми 

дисципліни. 

Проф. Мозговий І.П. зазначив, що робоча навчальна програма 

навчальної дисципліни є основним джерелом інформування здобувачів 

вищої освіти про цілі, зміст, результати навчання, методи викладання, 

навчання та оцінювання у межах окремого освітнього компонента. 

Доц. Литвиненко Г.І. запропонувала прийняти до відома інформацію 

щодо вдосконалення робочої програми як основної складової навчально-

методичного забезпечення дисципліни. 



Доц. С. В. Баранова поставила питання на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

 

УХВАЛИЛИ: Прийняти до відома інформацію щодо вдосконалення робочої програми 

як основної складової навчально-методичного забезпечення дисципліни. 

 

 

 

 

 

Голова                                                                      С. В. Баранова 

Вчений секретар                                                                       О. М. Медвідь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ РАДИ З ЯКОСТІ 

 

11.11.19 р.                                                 м. Суми                                                  № 3 

 

Голова:   С. В. Баранова 

Вчений секретар:  О. М. Медвідь 

Присутні: Баранова С.В., Біденко Л. В., Кобякова  І. К.,  Конєв Д.С., 

Литвиненко Г.І., Медвідь О.М., Сушкова О. М., Мозговий І. П., Сидоренко О. П., 

Сипченко І.В., Ткаченко О. Г., Світайло Н. Д., Лебідь А. Є., Кобєлєва А.В.. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про  коригування Каталогу дисциплін вільного вибору циклу загальної підготовки.  

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. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Завідувачів кафедр іноземних мов, журналістики та філології, філософії, 

психології, політології та соціокультурних технологій про пропозиції 

дисциплін за вибором студента від їхніх кафедр. 

ВИСТУПИЛИ: Баранова С. В., заступник декана з методичної роботи, про принципи 

формування переліку вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки. 

Доц. Медвідь О. М. зауважила, що запропоновані дисципліни 

відповідають профілям освітньої та наукової діяльності кафедр та 

вимогам акредитації спеціальностей в частині кадрового, навчально-

методичного та інформаційного забезпечення. 



Доц. Сушкова О.М. зазначила спрямованість пропонованих дисциплін на 

розвиток загальних компетентностей здобувачів вищої освіти. 

Проф. Кобякова І. К. запропонувала затвердити перелік у цілому. 

Доц. Баранова С.В. поставила питання на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Затвердити перелік дисциплін, що пропонуються для включення до 

каталога вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки, у такому 

вигляді: 

1. Англійська мова міжнародного спілкування 

2. Англійська мова науки і техніки 

3. Англійська мова для початківців 

4. Французька мова для початківців 
5. Англійська мова: мовні тести 

6. Переклад дипломатичного протоколу та етикет 

7. Мова навчання (українська, російська) 

8. Сучасна філософія 

9. Сучасні релігії 

10. Логіка 

11. Ораторське мистецтво 

12. Етика й естетика 

13. Глобалістика 

14. Політологія 

15. Соціологія  

16. Психологія 

17. Україна у світовій політиці 

18. Толерантність та недискримінація 

19. Медична психологія та професійне спілкування (Medical Psychology and 

Professional Communication) 

20. Соціальні ролі і гендерна рівність 

21. Інформаційні війни 

22. Психологія віртуального простору 

23. Сучасні освітні студії та академічна мобільність 

24. Мистецтво реклами 

25. Практикум з реклами і ПР 

 

2.СЛУХАЛИ: Сушкову О. М., декана факультету ІФСК, про організацію перевірки 

навчальних семестрових планів на 2020 / 2021 н. р., сформованих у 

підсистемі АСУ «Навчальні плани», для бакалаврського та 

магістерського рівнів вищої освіти. 

 



ВИСТУПИЛИ: Завідувачі випускових кафедр – проф. Ткаченко О.Г., проф. 

Кобякова І.К., доц. Світайло Н.Д. – зазначили, що робота над перевіркою 

навчальних семестрових планів на 2020 / 2021 н. р. триває. 

Доц. Баранова С.В. звернула увагу присутніх на необхідність  

урахування змін порядку формування вибору студентів, зокрема, 

каталогів дисциплін блоку професійної підготовки (каталогу  вибіркових 

дисциплін за спеціальністю та каталогу вибіркових дисциплін за 

освітньою програмою) для здобувачів вищої освіти 2018 та 2019 років 

прийому. 

Доц. Медвідь О. М. запропонувала остаточно завершити перевірку 

навчальних семестрових планів на 2020 / 2021 н. р. у встановлені терміни 

(до 30.11.2019 р.), урахувавши рекомендації до їх формування. 

Доц. Баранова С.В. поставила питання на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: завершити перевірку навчальних семестрових планів на 2020 / 2021 н. р. у 

термін до 30.11.2019 р. з урахуванням рекомендацій до їх формування. 

 

Голова                                                                      С. В. Баранова 

Вчений секретар                                                                       О. М. Медвідь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ РАДИ З ЯКОСТІ 

 

02.12.19 р.                                                 м. Суми                                                  № 4 

 

Голова:   С. В. Баранова 

Вчений секретар:  О. М. Медвідь 

Присутні: Баранова С.В., Біденко Л. В., Кобякова  І. К.,  Конєв Д.С., 

Литвиненко Г.І., Медвідь О.М., Сушкова О. М., Мозговий І. П., Сидоренко О. П., 

Сипченко І.В., Ткаченко О. Г., Світайло Н. Д., Лебідь А. Є., Кобєлєва А.В.. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про  формування каталогів вибіркових дисциплін за спеціальностями та освітніми 

програмами. 

Доповідачі – завідувачі випускових кафедр 

 

2. Про зміни до освітньо-професійних програм та навчальних планів спеціальності 

061 «Журналістика» для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів 

вищої освіти.  

 

Доповідач – проф. Ткаченко О.Г.,  

завідувач кафедри журналістики та філології 

3. Про модернізацію освітніх програм факультету ІФСК. 

Доповідач- гаранти освітніх програм 

 

 

 
1. СЛУХАЛИ: Завідувачів кафедр германської філології, журналістики та філології, 

психології, політології та соціокультурних технологій про пропозиції 

дисциплін за вибором студента від їхніх кафедр. 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Баранова С.В. інформувала присутніх про принципи формування 

каталогів вибіркових дисциплін за спеціальностями та освітніми 

програмами. 



Доц. Сипченко І.В. зазначила достатність кількості дисциплін зі 

спеціальностей та освітніх програм для забезпечення реального права 

студентів на вільний вибір. 

Доц. Сидоренко О.П. зробила акцент на відповідності запропонованих 

дисциплін змісту освітніх програм. 

 

Доц. Біденко Л.В. запропонувала затвердити подані кафедрами каталоги 

дисциплін вільного вибору студента циклу професійної та практичної 

підготовки за спеціальностями та освітніми програмами. 

Доц. Баранова С.В. поставила питання на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити перелік дисциплін, що пропонуються для включення до каталогу 

вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки за 

спеціальностями на 2020/2021 н.р., у такому вигляді: 

1) за спеціальністю 035 Філологія: 

 Переклад науково-технічних текстів 

 Основи редагування перекладів 

 Переклад галузевої термінології 

 Основи інформатики та прикладної лінгвістики зі змістовим модулем: 

копірайтинг 

 Юридична термінологія 

 Основи синхронного перекладу 

 

2) за спеціальністю 061 Журналістика: 

 Фотожурналістика 

 Фотореклама 

 Історія української журналістики 

 Історія реклами 

 

3) за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»: 

 Соціальне партнерство і професійна комунікація 

 Соціологія дозвілля 

 Культуроохоронні та культуротворчі технології 

 

4) за спеціальністю 053 «Психологія»: 

 Соціологія повсякденності 

 Гендерна психологія 

 Психологія кар’єри та коучинг-технології 
 

5) за спеціальністю 231 «Соціальна робота»: 

 Культура добросусідства 
 Психологія мас 

 Селфпроектна діяльність 

 Нормативно-правове забезпечення соціальної роботи 



 Теорія управління 

 Організація публічної влади 

 

2. Затвердити перелік дисциплін, що пропонуються для включення до каталогу 

вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки за освітніми 

програмами на 2020/2021 н.р., у такому вигляді: 

1) за освітньою програмою 035.041 «Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська»: 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 

 Офісна діяльність та легалізація 

 Спецрозділи перекладу зі змістовим модулем: переклад ділового 

мовлення 

 Інноваційні освітні технології у викладанні іноземних мов 

 Практика перекладу міжнародної економічної термінології 

 Практика перекладу текстів з митного права 

 Переклад текстів з цивільного права 

 Нотаріальний переклад  

 Практика перекладу текстів з міжнародного права 

 Юридична філологія 

 Практика перекладу з німецької мови для економістів 

 Практика перекладу з німецької мови для юристів 

для другого (магістерського) рівня вищої освіти: 

 Теорія мовного дискурсу зі змістовим модулем: композиція текстів 

різних жанрів 

 Загальнотеоретичний курс другої іноземної мови зі змістовим модулем: 

європейські мови в міжкультурній комунікації 

 Корпусна лінгвістика зі змістовим модулем: проблеми перекладу 

галузевих термінів 

 Основи теорії редагування зі змістовим модулем: основи риторики 

 Техніка усного перекладу зі змістовим модулем: переклад матеріалів 

сфери економіки та бізнесу 

 Усний переклад зі змістовим модулем: переклад конференцій 

 Лінгвосинергетика 

 

1) за освітньою програмою 061.1 Журналістика: 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 

 Проблематика ЗМІ 

 Digital сторітелінг 

 Комунікаційна компанія в інтернет-середовищі 

 Міжнародна журналістика 

 Країнознавство 

 Історія зарубіжної журналістики 

 Дизайн медіа: газетно-журнальні та книжкові видання 

 Майстерність радіо- та телеведучого 

 Літературна журналістика в системі ЗМІ 

для другого (магістерського) рівня вищої освіти: 

 Медіамайстерність 

 Web-редактор 

 Крос-медійна публікація 

 English for Journalism 

 Пошук інформації та аналіз даних 

 Міжкультурні комунікації 

 

3) за освітньою програмою 061.2 Реклама і зв’язки з громадськістю:  

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 



 Теорія і методика рекламної і ПР творчості 

 Реклама та ПР в Інтернеті 

 Організація рекламної та ПР-агенції 

 Брендинг 

 Іміджологія 

 Стратегічні технології в рекламі та ПР 

 Символіка в рекламі та ПР 

 Тренди сучасної теорії реклами 

 Реклама і культура суспільства 

 Комп`ютерний дизайн реклами 

для другого (магістерського) рівня вищої освіти: 

 Корпоративні комунікації 

 Основи рекламної діяльності в сучасних умовах 

 Теорія і практика рекламного впливу 

 Сучасні методи дизайну аудіо-, відеореклами 

 Інноваційні технології в рекламі 

 Неймінг у рекламі і ПР 

 Брендинг територій 

 Сучасні методи інтернет-реклами та інтернет-просування 

 

4) за освітньою програмою 028 «Менеджмент соціокультурної 

діяльності»: 
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 

 Cross-Cultural Studies and Projects 

 Освітні стратегії та просвітницька діяльність 

 Регіональні практики з соціокультурної діяльності 

 Туризм та рекреаційна діяльність 

 

5) за освітньою програмою 053 «Психологія»: 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 

 Психологія творчості 

 Політична психологія 

 Психологічна термінологія в зарубіжних наукових текстах 

 Психологія роботи з персоналом 

 Сімейне консультування 

 Віктимологія та профайлінг 

 Спортивна психологія 

 Девіантологія 

 

6) за освітньою програмою 231 «Соціальна робота»: 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 

 Corporate Culture and Team Bildung 

 Арт-терапія в соціальній роботі 

 Етнопсихологія 

 Психологія кар’єри та коучинг-технології 

 Соціальна робота з сім’ями та молоддю зі змістовним модулем: 

Робота з дітьми позбавленими батьківського піклування 

 Релігієзнавство 

 Протидія торгівлі людьми 

 Самоефективність та протистояння професійному вигоранню зі 

змістовним модулем: Безпека життєдіяльності 

 Конфліктологія в соціальній роботі зі змістовним модулем: 

Медіація 



 Соціальна робота на підприємстві 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Ткаченко О.Г. Кафедра журналістики та філології виконує грантову програму 

DESTIN Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ «598964-EPP-1-2018-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP 

Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and 

Professionalism (Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, 

доброчесність та професіоналізм)». Завдання проекту передбачають модернізацію двох 

освітніх програм з журналістики – бакалаврського та магістерського рівнів – відповідно 

до європейських моделей журналістської освіти, Європейської рамки кваліфікацій, 

Європейських стандартів доброчесності та професіоналізму, та запровадження оновлених 

програм у 2020-2021 навчальному році.  У зв’язку із цим було переглянуто зміст і 

структуру освітніх програм та навчальних планів з урахуванням: 1) результатів 

опитування стейкхолдерів, у тому числі здобувачів освіти, випускників та роботодавців, 2)  

сучасних тенденцій розвитку медіагалузі, 3) динаміки регіонального запиту на фахівців у 

сфері журналістики та реклами і PR, 4) специфіки роботи журналістів / рекламістів в 

умовах інформаційного суспільства, 5) досвіду українських та європейських університетів 

у реалізації подібних програм: КНУ ім. Т.Шевченка, університет Ліннеус (Швеція), 

університет ім. Адама Міцкевича (Польща).   

Робочими проектними групами були внесені зміни до ОПП «Журналістика», а 

саме: 1) переглянули місце кожного навчального модуля в загальній логічно-структурній 

схемі освітньої програми, щоб забезпечити послідовне формування компетентностей і 

досягнення результатів навчання, внутрішню цілісність підготовки та щоб уникнути 

дублювання навчальних курсів чи їхніх елементів; 2) об’єднали певні навчальні 

дисципліни, які передбачають досягнення однакових результатів навчання та розвиток 

однакових компетентностей, - зменшили кількість навчальних дисциплін; 3) внесли нові 

дисципліни; 4) внесли корективи до змісту навчальних модулів відповідно до 

компетентностей і результатів навчання; 5) переглянули форми, зміст і обсяги завдань для 

поточного і підсумкового оцінювання. Відповідно, були внесені і зміни до робочих 

навчальних планів освітнього ступеня бакалавр і магістр 2020 року прийому з 

дотриманням усіх вимог до структури освітньої програми та навчального плану, 

прийнятої в СумДУ.  

Оскільки освітні програми «Журналістика» та «Реклама та зв’язки з 

громадськістю» функціонують в межах однієї спеціальності 061 «Журналістика» галузі 

знань 06 «Журналістика», то вони мають один навчальний план, у якому обов’язкові 

дисципліни циклу загальної підготовки та циклу професійної підготовки за спеціальністю 

є однаковими для обох освітніх програм, а обов'язкові навчальні дисципліни за освітньою 

програмою узгоджуються  за кількістю та обсягом кредитів ЄКТС. У зв’язку з цим було 

внесено відповідні зміни і до освітніх програм «Реклама і зв’язки з громадськістю» 

бакалаврського і магістерського рівнів.  

ВИСТУПИЛИ:  

Доц. Баранова С. В. зазначила, що: 1) освітні програми ОС бакалавр 061 

Журналістика відповідають Стандарту вищої освіти за спеціальністю 061 «Журналістика» 

галузі знань 06 «Журналістика» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; 2) зміст 

і структура освітніх програм спеціальності 061 Журналістика ОС бакалавр і магістр 



відповідають вимогам «Положення про освітню програму вищої освіти Сумського 

державного університету» (наказ № 0596-І від 24.08.2019); 3) зміст і структура навчальних 

планів зі спеціальності 061 «Журналістика» відповідають «Принципам формування 

освітніх програм та навчальних планів згідно нових стандартів вищої освіти», 

затверджених Вченою радою СумДУ 13.12.18 р.; 4) зміни до освітніх програм і робочих 

навчальних планів погоджені Експертною радою роботодавців за спеціальністю 

«Журналістика». 

Доц. Біденко Л.В. запропонувала схвалити зміни до освітніх програм та навчальних 

планів спеціальності «Журналістика». 

Доц. Баранова С.В. поставила питання на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - 14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити зміни до освітніх програм  спеціальності 061 Журналістика: 

«Журналістика», реклама і зв’язки з громадськістю» першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти 2020 року прийому. 

2. Схвалити зміни до навчальних планів спеціальності 061 Журналістика першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти 2020 року прийому. 

 

3.СЛУХАЛИ: Гарантів освітніх програм про модернізацію освітніх програм 

факультету. 

 

ВИСТУПИЛИ: Проф. Кобякова І.К. звернула увагу присутніх на важливість отримання 

здобувачами повного набору передбачених програмою компетентностей. 

Доц. Світайло Н.Д. зазначила про орієнтованість програм на 

відповідність освітніх компонентів задекларованим програмним 

результатам навчання. 

Доц. Медвідь О. М. запропонувала схвалити зміни до описів освітніх 

програм та навчальних планів освітніх програм, пропоновані на 

загальноуніверситетському рівнні. 

Доц. Баранова С.В. поставила питання на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: схвалити зміни до описів освітніх програм та навчальних планів освітніх 

програм, пропоновані на загальноуніверситетському рівнні  

 



 

Голова                                                                      С. В. Баранова 

Вчений секретар                                                                       О. М. Медвідь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ РАДИ З ЯКОСТІ 

 

10.02.2020 р.                                                 м. Суми                                                  № 5 

 

Голова:   С. В. Баранова 

Вчений секретар:  О. М. Медвідь 

Присутні: Баранова С.В., Біденко Л. В., Кобякова  І. К.,  Конєв Д.С., 

Литвиненко Г.І., Медвідь О.М., Сушкова О. М., Мозговий І. П., Сидоренко О. П., 

Сипченко І.В., Ткаченко О. Г., Світайло Н. Д., Лебідь А. Є., Кобєлєва А.В.. 



 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

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. 

 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Доц. Медвідь О. М. про забезпечення об’єктивності та підвищення якості 

атестації здобувачів вищої освіти. 

 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Сидоренко О.П. зазначила, що на факультеті сформовані належні 

процедури забезпечення академічної доброчесності. 

Доц. Світайло Н.Д. звернула увагу на зростання кількості 

кваліфікаційних робіт на замовлення установ та організацій. 

Проф. Кобякова І. К. запропонувала збільшити кількість кваліфікаційних 

робіт здобувачів вищої освіти, що захищаються іноземними мовами, за 

освітніми ступенями бакалавра та магістра. 

Доц. Баранова С.В. поставила питання на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Збільшити кількість кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти, що 

захищаються іноземними мовами, за освітніми ступенями бакалавра та 

магістра. 

 



2.СЛУХАЛИ: Конєва Д. С. про інформаційну прозорість освітньої діяльності кафедр та 

факультету в цілому щодо корисності для стейкхолдерів. 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Біденко Л.В. висловилася про необхідність постійного оновлення 

інформації на сайтах кафедр та факультету стосовно навчальної, 

наукової, методичної, міжнародної діяльності. 

Доц. Литвиненко Г.І. зазначила важливість оприлюднення інформації 

про поточні заходи, що відбуваються на кафедрах та факультеті. 

Доц. Сушкова О. М. запропонувала завідувачам випускових кафедр 

здійснювати постійний контроль над розміщенням на сайтах 

гіперпосилань на каталоги освітніх програм, за якими провадиться 

освітня діяльність, та каталоги вибіркових дисциплін загальної та 

професійної підготовки. 

Доц. Баранова С.В. поставила питання на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Завідувачам випускових кафедр здійснювати постійний контроль над 

розміщенням на сайтах гіперпосилань на каталоги освітніх програм, за 

якими провадиться освітня діяльність, та каталоги вибіркових дисциплін 

загальної та професійної підготовки. 

 

3.СЛУХАЛИ: Лебедя А.Є про використання потенціалу Асоціації випускників кафедр 

та Експертних рад роботодавців у встановленні зворотних зв’язків між 

учасниками освітнього процесу. 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Сипченко І.В. прокоментувала корисність  Асоціації випускників  у 

роботі із потенційними абітурієнтами. 

Доц. Медвідь О.М. зупинилася на ролі Експертних рад роботодавців в 

оцінювання якості освітнього процесу з точки зору його відповідності 

потребам ринку праці. 

Проф. Ткаченко О.Г. запропонувала і надалі використовувати потенціал 

Асоціації випускників спеціальностей для оцінювання змісту освітніх 

програм. 

Доц. Баранова С.В. поставила питання на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 



"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Використовувати надалі потенціал Асоціації випускників спеціальностей 

для оцінювання змісту освітніх програм. 

 

 

Голова                                                                      С. В. Баранова 

Вчений секретар                                                                       О. М. Медвідь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ РАДИ З ЯКОСТІ 

 

09.03.2020 р.                                                 м. Суми                                                  № 6 

 

Голова:   С. В. Баранова 

Вчений секретар:  О. М. Медвідь 

Присутні: Баранова С.В., Біденко Л. В., Кобякова  І. К.,  Конєв Д.С., 

Литвиненко Г.І., Медвідь О.М., Сушкова О. М., Мозговий І. П., Сидоренко О. П., 

Сипченко І.В., Ткаченко О. Г., Світайло Н. Д., Лебідь А. Є., Кобєлєва А.В.. 



 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про результати опитування здобувачів вищої освіти СумДУ щодо вибіркових 

дисциплін. 

Доповідач – Баранова С.В. 

 

2. Про  моніторинг якості наявних спеціальностей та відповідних освітніх програм з 

англійською мовою навчання за освітнім ступенем «магістр». 

 

Доповідач – Красуля А.В. 

 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Доц. Баранова С.В. про результати опитування здобувачів вищої освіти 

СумДУ щодо вибіркових дисциплін. 

 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Медвідь О.М. зазначила, що перелік вибіркових дисциплін циклу 

загальної підготовки єдиний для здобувачів освіти всього університету, 

тому недоцільно говорити про їх недостатність на факультеті ІФСК. 

Проф. Кобякова І. К. повідомила, що кількість дисциплін вільного 

вибору циклу професійної підготовки аналогічно не може бути 

недостатньою, оскільки регламентована нормативною базою СумДУ. 

Доц. Сидоренко О.П. висловила думку про те, що зміна підходу до 

формування переліків вибіркових дисциплін у 2020 р.,  збільшення 

інформації про них на сайтах кафедр та факультетах (посилання, 

силабуси навчальних дисциплін) сповна сприятимуть реалізації права 

здобувачів вищої освіти на вибір. 

Доц. Сипченко І.В. запропонувала взяти до уваги результати, наведені в 

звіті про результати опитування здобувачів вищої освіти СумДУ щодо 

вибіркових дисциплін, під час організації процедури вибору в 2020 році. 

 

 Проф. Ткаченко виступила з пропозицією про ініціювання кураторами І 

курсу та студентським самоврядуванням інформаційно-роз’яснювальних 

зустрічей з представниками деканату про окремі аспекти організації 

освітнього процесу, зокрема, в частині основних етапів реалізації 

здобувачами вищої освіти права на вибір навчальних дисциплін. 

 

Доц. Баранова С.В. поставила питання на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 



УХВАЛИЛИ: 1) прийняти до відома результати, наведені в звіті про результати 

опитування здобувачів вищої освіти СумДУ щодо вибіркових 

дисциплін, під час організації процедури вибору в 2020 році; 

2) ініціювати кураторами І курсу та студентським самоврядуванням 

інформаційно-роз’яснювальні зустрічі з представниками деканату 

про окремі аспекти організації освітнього процесу, зокрема, в 

частині основних етапів реалізації здобувачами вищої освіти 

права на вибір навчальних дисциплін. 

 

 

2.СЛУХАЛИ: Ст. викл. Красулю А.В. про моніторинг якості наявних спеціальностей та 

відповідних освітніх програм з англійською мовою навчання за освітнім 

ступенем «магістр» 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Світайло Н.Д.  зазначила важливість англомовних освітніх програм 

задля збільшення контингенту іноземних студентів. 

Проф. Ткаченко О.Г. погодилися, що англомовні програми сприяють 

покращенню іміджу університету, факультету та кафедр на 

міжнародному рівні. 

Проф. Кобякова І.К. звернула увагу на можливість підготовки здобувачів 

вищої освіти за англомовною магістерською програмою «Германські 

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

розміщена на сайті СумДУ за адресою 

https://sumdu.edu.ua/int/en/study/ma-programmes.html. 

Доц. Сушкова О.М. запропонувала завідувачам випускових кафедр 

ознайомитися з наявними критеріями самооцінки освітніх програм за 

вимогами міжнародної акредитації та розглянути можливість 

запровадження освітніх програм з англійською мовою навчання. 

Доц. Баранова С.В. поставила питання на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Випусковим кафедрам ознайомитися з наявними критеріями самооцінки 

освітніх програм за вимогами міжнародної акредитації та розглянути 

можливість запровадження освітніх програм з англійською мовою 

навчання. 

 

Голова                                                                      С. В. Баранова 

Вчений секретар                                                                       О. М. Медвідь 

 

https://sumdu.edu.ua/int/en/study/ma-programmes.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ (ON-LINE) РАДИ З ЯКОСТІ 

 

18.05.2020 р.                                                 м. Суми                                                  № 7 

 

Голова:   С. В. Баранова 

Вчений секретар:  О. М. Медвідь 

Присутні: Баранова С.В., Біденко Л. В., Кобякова  І. К.,  Конєв Д.С., 

Литвиненко Г.І., Медвідь О.М., Сушкова О. М., Мозговий І. П., Сидоренко О. П., 

Сипченко І.В., Ткаченко О. Г., Світайло Н. Д., Лебідь А. Є. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 



 

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. Звіт про результати перевірки оприлюднення освітніх програм в Каталозі СумДУ. 

 

Доповідач – Баранова С. В. 

 

Нарада факультету ІФСК 
Когда пн, 18 май 2020 11AM – 1PM Восточная Европа - Киев 

Видеовызов Присоединиться с помощью Google Meet 

 
meet.google.com/cyq-yezz-nuu  

 

 

1. СЛУХАЛИ: Доц. Сидоренко О.П. про показник рівня якості змішаного навчання 

кафедр у 2019-2020 н. р. Доповідач зупинилася, що на факультету 

спілкування зі студентами в умовах віддаленого навчання та 

забезпечення їх усіма необхідними навчальними матеріалами 

здійснюється у такі способами: 

1)    спілкування (надсилання листів) через сервіс Навчальні групи 

в Особистому кабінеті; 

2)    використання платформи змішаного навчання СумДУ MIX; 

3)    використання веб-сервісу дистанційного навчання Google 

Classroom; 

4)    створення груп у месенджерах Telegram, Viber, Instagram; 

5)    відео- конференції зі студентами через сервіс Zoom; 

6)    розміщення і надання доступу до навчальних матеріалів 

засобами конструктора навчальних матеріалів Lectur.ED. 

Усі кафедри активно взаємодіють зі студентами в умовах онлайн-

навчання.  

 

ВИСТУПИЛИ: Проф. Кобякова І.К. зазначила, що в умовах поширення коронавірсу 

COVID-19 на період карантину організовано проведення викладачами 

начальних занять у дистанційному режимі з використанням технологій 

змішаного навчання. 

Доц Сушкова О.М. зауважила про високий відсоток використання 

платформи змішаного навчання СумДУ MIX у спілкуванні зі 

здобувачами освіти, надсилання їм завдань 

https://meet.google.com/cyq-yezz-nuu


(https://elearning.sumdu.edu.ua/mix_stats/stats), розміщення і надання 

доступу до навчальних матеріалів засобами конструктора навчальних 

матеріалів “Lectur.ED”, відкритого ресурсу “OCW СумДУ” та 

розроблених дистанційних курсів. 

Доц. Світайло Н.Д. звернула увагу на застосування додатку Google 

Hangouts Meet для проведення відео-конференцій зі студентами. 

Доц. Литвиненко Г.І запропонувала продовжувати роботу над  

розробкою матеріалів для змішаного навчання. 

Доц. Баранова С.В. поставила питання на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  13 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Продовжувати роботу над  розробкою матеріалів для змішаного 

навчання. 

 

2.СЛУХАЛИ: Доц. Сипченко І.В. про  впровадження нових організаційно-методичних 

форм навчального процесу та удосконалення всіх складових внутрішньої 

системи забезпечення якості. 

ВИСТУПИЛИ: Проф. Ткаченко О.Г. повідомила про оновлення змісту, форм та методів 

навчання, методики оцінювання через впровадження в освітній процес 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, електронного 

контенту. 

Доц. Біденко Л.В. зазначила вагомість для удосконалення внутрішньої 

системи забезпечення якості даних різних опитувань здобувачів вищої 

освіти, зокрема,  оцінювання якості освітньої діяльності при вивченні 

навчальних дисциплін після кожного семестру, оцінювання якості 

дистанційного навчання в університеті  за анкетою, розміщеною  в 

особистому кабінеті, з метою покращення взаємодії викладачів та 

студентів в умовах карантину. 

Доц. Медвідь О.М. запропонувала взяти інформацію до відома та 

розглянути шляхи вдосконалення всіх складових внутрішньої системи 

забезпечення якості на методичних семінарах кафедр. 

Доц. Баранова С.В. поставила питання на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  13 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

https://elearning.sumdu.edu.ua/mix_stats/stats


УХВАЛИЛИ: Узяти інформацію до відома та розглянути шляхи вдосконалення всіх 

складових внутрішньої системи забезпечення якості на методичних 

семінарах кафедр. 

 

3. СЛУХАЛИ: Доц. Баранову С.В. про результати перевірки оприлюднення освітніх 

програм в Каталозі СумДУ (звіт додається). 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Сушкова О.М. зазначила, що в Каталозі освітніх програм СумДУ 

оприлюднені всі 7 ОП, за якими провадиться підготовка здобувачів 

вищої освіти на факультеті ІФСК. 

Доц. Медвідь О.М. звернула увагу на відповідність ОП 2019 та 2020 

років прийому затвердженим Стандартам вищої освіти за освітніми 

ступенями бакалавра та магістра, зокрема, в заходах атестації. 

Доц. Сидоренко О.П. повідомила про внесені зміни до опису 

компонентів освітніх програм в частині вибіркових дисциплін, 

відповідно до прийнятого зразка, окрім освітніх програм підготовки за 

освітнім ступенем доктора філософії. 

Проф. Мозговий І.П. пояснив відсутність ОП «Філософія» для 2019 та 

2020 років прийому  тим, що до освітньої програми 2018 року прийому 

ніяких змін не вносилось. 

Доц. Сипченко І.В. запропонувала визнати стан 

оприлюднення освітніх програм в каталозі задовільним та усунути 

недоліки протягом тижня. 

Доц. Баранова С.В. поставила питання на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  13 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Визнати стан оприлюднення освітніх програм в Каталозі освітніх 

програм СумДУ задовільним та усунути недоліки протягом тижня. 

 

Звіт 

про результати перевірки оприлюднення освітніх програм в Каталозі СумДУ 

 

Код 

спеціальності 

Назва освітньої 

програми 

Рік 

прийому 

студенті

в 

Освітній 

ступінь 

Випускова 

кафедра 

Зауваження 

до освітньої 

програми  

028 Менеджмент 2016  Бакалав Кафедра зауваження 



Менеджмент 

соціокультурно

ї діяльності 

соціокультурно

ї діяльності 

р психології, 

політології та 

соціокультурни

х технологій 

відсутні 

2017 зауваження 

відсутні 

2018 зауваження 

відсутні 

2019 зауваження 

відсутні 

2020 зауваження 

відсутні 

033 Філософія Філософія 2018 Доктор 

філософі

ї 

Кафедра 

філософії 

відображенн

я вибіркових 

дисциплін 

2019 відсутня 

2020 відсутня 

035 Філологія Германські 

мови та 

літератури 

(переклад 

включно), 

перша 

англійська 

2016 Бакалавр Кафедра 

германської 

філології 

зауваження 

відсутні 

2017 зауваження 

відсутні 

2018 зауваження 

відсутні 

2019 зауваження 

відсутні 

2020 зауваження 

відсутні 

2019 Магістр Кафедра 

германської 

філології 

зауваження 

відсутні 

2020 зауваження 

відсутні 

2019 Доктор 

філософі

ї 

Кафедра 

германської 

філології 

відображенн

я вибіркових 

дисциплін 

2020 відображенн

я вибіркових 

дисциплін 

053 Психологія Психологія 2016 Бакалавр Кафедра 

психології, 

політології та 

соціокультурни

х технологій 

зауваження 

відсутні 

2017 зауваження 

відсутні 

2018 зауваження 

відсутні 

2019 зауваження 

відсутні 

2020 зауваження 

відсутні 

061 Журналістика 2016 Бакалавр Кафедра зауваження 



Журналістика журналістики та 

філології 

відсутні 

2017 зауваження 

відсутні 

2018 зауваження 

відсутні 

2019 зауваження 

відсутні 

2020 зауваження 

відсутні 

2019 Магістр Кафедра 

журналістики та 

філології 

зауваження 

відсутні 

2020 зауваження 

відсутні 

2018 Доктор 

філософі

ї 

Кафедра 

журналістики та 

філології 

відображенн

я вибіркових 

дисциплін 

2019 відображенн

я вибіркових 

дисциплін 

2020 відображенн

я вибіркових 

дисциплін 

Реклама і 

зв’язки з 

громадськістю 

2016 Бакалавр Кафедра 

журналістики та 

філології 

зауваження 

відсутні 

2017 зауваження 

відсутні 

2018 зауваження 

відсутні 

2019 зауваження 

відсутні 

2020 зауваження 

відсутні 

2019 Магістр Кафедра 

журналістики та 

філології 

зауваження 

відсутні 

2020 зауваження 

відсутні 

231 Соціальна 

робота 

Соціальна 

робота 

2016 Бакалавр Кафедра 

психології, 

політології та 

соціокультурни

х технологій 

зауваження 

відсутні 

2017 зауваження 

відсутні 

2018 зауваження 

відсутні 

2019 зауваження 

відсутні 

2020 зауваження 



відсутні 

 

 

 

Голова                                                                      С. В. Баранова 

Вчений секретар                                                                       О. М. Медвідь 

 

 

 

 


