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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ РАДИ З ЯКОСТІ 

 

31.08.20 р.                                                 м. Суми                                                  № 1 

 

Голова:   С. В. Баранова 

Вчений секретар:  О. М. Медвідь 

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

Медвідь О.М., Набок М.М., Світайло Н. Д., Сидоренко О. П., Сипченко І.В., 

Сушкова О.М., Таценко Н.В., Ткаченко О. Г., Лебідь А. Є. 

 

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 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. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Доц. С. В. Баранову про проект плану роботи Ради із забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету іноземної 

філології та соціальних комунікацій на 2020 – 2021 н. р. 

ВИСТУПИЛИ: Проф. Ткаченко О.Г. звернула увагу на те, що проект плану роботи 

Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

факультету іноземної філології та соціальних комунікацій на 2020 – 

2021 н. р. охоплює релевантні заходи, пов’язані з удосконаленням 

навчально-методичного та кадрового забезпечення реалізації освітніх 



програм. 

Проф. Кобякова І.К. висловила думку, що план відповідає 

Рекомендаціям Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти Сумського державного університету щодо 

організації освітньої діяльності в 2020-2021 навчальному році.  

Решта членів Ради зазначили, що зауважень до плану не мають. 

Доц. Сидоренко О.П. запропонувала затвердити план в цілому. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"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 2020 – 2021 н. р. в цілому. 

 

2. СЛУХАЛИ: Доц. Баранову С. В. про перегляд змісту робочих програм навчальних 

дисциплін. 

1.  

ВИСТУПИЛИ: Доц. Світайло Н.Д. зазначила, що робочі програми навчальних 

дисциплін укладені відповідно до Методичних інструкцій 

Завідувачі кафедр факультету зазначили, що зміст робочих програм 

навчальних дисциплін оновлений на основі досягнень та сучасних 

практик у відповідних галузях. 

Доц. Медвідь О.М. висловила думку, що робочі програми готові до 

занесення до Сервісу робочих програм задля підвищення рівня 

прозорості та інформаційної відкритості освітньої діяльності. 

Доц. Сушкова О.М. запропонувала затвердити робочі програми. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"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. 

  

3.СЛУХАЛИ: 

 

Доц. Баранову С. В. про склад та вимоги до навчально-методичних 

комплексів дисциплін (НМКД). 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Сипченко І.В. зазначила, що запропонований склад навчально-

методичних комплексів дисциплін є повним і виправданим. 

Проф. Кобякова І.К. висловилась про те, що вимоги до НКМД 

відповідають нормам навчально-методичного забезпечення освітніх 

програм. 

Проф. Ткаченко О.Г. запропонувала затвердити НКМД у вигляді, 

що існує. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Затвердити склад та вимоги до навчально-методичних комплексів 

дисциплін у вигляді, що існує. 

 

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 

 

09.11.20 р.                                                 м. Суми                                                  № 2 

 

Голова:   С. В. Баранова 



Вчений секретар:  О. М. Медвідь 

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

Медвідь О.М., Набок М.М., Світайло Н. Д., Сидоренко О. П., Сипченко І.В., 

Сушкова О.М., Таценко Н.В., Ткаченко О. Г., Лебідь А. Є. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

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. Про актуалізацію каталогу дисциплін вільного вибору циклу професійної підготовки. 

Доповідач – завідувачі кафедр 

 

4. Різне. 

 

 

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

факультету до 2020-2021 н. р. 

 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Біденко Л.В. висловилась про чіткість та прозорість критеріїв, за 

якими проводилася перевірка кафедр. 

Доц. Світайло Н.Д.  зауважила, що зауваження комісій носять 

рекомендаційний характер і мають бути усунуті за графіком. 

 Доц. Сидоренко О.П. зазначила, що кафедри використовують 

методичні комплекси з  окремих дисциплін в системі е-learning, OСW 

та на платформі МІХ. До того ж, стан методичного забезпечення 

дистанційної форми навчання на факультеті є достатнім. 

Доц. Набок М.М. висловила пропозицію вважати стан підготовки 

кафедр  германської філології; іноземних мов, мовної підготовки 

іноземних громадян; журналістики та філології; психології, політології 

та соціокультурних технологій до роботи у 2020-2021 навчальному 

році  задовільним. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 



"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Стан підготовки кафедр  германської філології; іноземних мов, мовної 

підготовки іноземних громадян; журналістики та філології; психології, 

політології та соціокультурних технологій до роботи у 2020-2021 

навчальному році вважати  задовільним 

 

2. СЛУХАЛИ: Завідувачів кафедр про коригування каталогу дисциплін вільного 

вибору, орієнтованих на розвиток загальних компетентностей. 

 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Медвідь О.М. зазначила, що кафедри-розробники каталогу ДВВ  

циклу загальної підготовки врахували всі принципи його формування. 

Доц Сипченко І.В. зауважила, що запропоновані дисципліни орієнтовані 

на розвиток загальних компетентностей, забезпечення розвитку 

особистісних якостей і навичок, сприяння міждисциплінарній взаємодії.  

Доц. Сушкова О.М. висловила пропозицію затвердити перелік 

дисциплін, які мають гуманітарне спрямування та орієнтовані на 

іншомовну підготовку здобувачів, і рекомендувати їх для включення до 

каталога дисциплін вільного вибору циклу загальної підготовки,. 

Доц. С. В. Баранова 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 (Додаток 1): 

Дисципліни іншомовної підготовки: 

1. Англійська мова: мовні тести 

2. Переклад дипломатичного протоколу та етикет 
3. Англійська мова міжнародного спілкування 

4. Англійська мова науки і техніки 

5. Англійська мова для початківців 

6. Французька мова для початківців  

7. Англійська мова: комунікативні стратегії  

8. Англійська мова для медиків 

9. Українська мова як іноземна (для всього контингенту іноземних 

студентів, окрім здобувачів медичного інституту) 

10. Українська мова як іноземна (Рівень А1) (для контингенту 

іноземних студентів спеціальностей 222 «Медицина», 221 

«Стоматологія») 

11. Українська мова як іноземна (Рівень А2) (для контингенту 



іноземних студентів  спеціальностей 222 «Медицина», 221 

«Стоматологія») 

12. Українська мова як іноземна (Рівень В1) (для контингенту 

іноземних студентів  спеціальностей 222 «Медицина», 221 

«Стоматологія») 

 

Дисципліни гуманітарного спрямування: 

1. Мистецтво реклами 

2. Практикум з реклами і ПР 

3. Мистецтво сторітелінгу 

4. Психологія 

5. Медична психологія та професійне спілкування (Medical 

Psychology and Professional Communication) 

6. Психологія віртуального простору 

7. Психологія спілкування 

8. Соціальна психологія 

9. Психологія мас  

10. Сучасна філософія 

11. Логіка 

12. Ораторське мистецтво 

13. Етика й естетика 

14. Політологія 

15. Соціологія  

16. Україна у світовій політиці 

17. Толерантність та недискримінація 

18. Соціальні ролі і гендерна рівність 

19. Інформаційні війни 

20. Сучасні освітні студії та академічна мобільність 

  

3.СЛУХАЛИ: 

 

Завідувачів випускових кафедр про актуалізацію каталогу 

дисциплін вільного вибору циклу професійної підготовки 

ВИСТУПИЛИ: Проф. Таценко Н.В. зазначила, що блоки ДВВ професійної 

підготовки відбивають специфіку галузей знань, спеціальностей та 

освітніх програм і стають у пригоді в процесі формування 

результатів навчання, передбачених ОП, 

Доц. Сидоренко О.П. висловила думку про позитивний характер 

того факту, що обсяг вибіркових дисциплін професійної підготовки 

за спеціальностями й освітніми програмами, форми атестації є 

уніфікованим. 

Проф. Лебідь А. Є. висунув пропозицію затвердити переліки 

дисциплін, що пропонуються для включення до оновленого каталогу 

дисциплін вільного вибору циклу професійної та практичної підготовки за  

спеціальностями  й освітніми програмами на 2021/2022 н.р. 



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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

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

оновленого каталогу дисциплін вільного вибору циклу професійної та 

практичної підготовки за спеціальностями на 2021/2022 н.р., у такому 

вигляді (Додаток 2): 

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»: 

 Соціологія дозвілля 

 Соціальне партнерство і професійна комунікація 

 Культуроохоронні та культуротворчі технології 

 Історія світових цивілізацій 

 Основи економічної теорії 

 

4) за спеціальністю 053 «Психологія»: 

 Зоопсихологія  

 Гендерна психологія 

 Психологія підприємництва  

 Політична психологія  

 Спортивна психологія 

 

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 

оновленого каталогу дисциплін вільного вибору циклу професійної та 

практичної підготовки за освітніми програмами на 2021/2022 н.р., у 

такому вигляді (Додаток 3): 



1) за освітньою програмою 035.041 «Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – англійська»: 

 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 

 Практика перекладу з німецької мови для економістів 

 Практика перекладу з німецької мови для юристів 

 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 

 

2) за освітньою програмою 061.1 Журналістика: 

 Проблематика ЗМІ 

 Digital сторітелінг 

 Комунікаційна компанія в інтернет-середовищі 

 Міжнародна журналістика 

 Історія зарубіжної журналістики 

 Дизайн медіа: газетно-журнальні та книжкові видання 

 Майстерність радіо- та телеведучого 

 Літературна журналістика в системі ЗМІ 

 Іноземна мова (поглиблене вивчення) 

 Медіамайстерність 

 Web-редактор 

 Крос-медійна публікація 

 English for Journalism 

 Пошук інформації та аналіз даних 

 Міжкультурні комунікації 

 Новітні журналістські жанри та форми 

 Літературна робота журналістам  

 Жанрові тенденції художньо-публіцистичної прози 

 Еволюція світової публіцистики 

 

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

 Реклама та ПР в Інтернеті 

 Організація рекламної та ПР-агенції 

 Іміджологія 

 Стратегічні технології в рекламі та ПР 

 Символіка в рекламі та ПР 

 Тренди сучасної теорії реклами 



 Реклама і культура суспільства 

 Комп`ютерний дизайн реклами 

 Іноземна мова (поглиблене вивчення) 

 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 

 Сучасні методи інтернет-реклами та інтернет-просування 

 

4) за освітньою програмою 028 «Менеджмент соціокультурної 

діяльності»: 

 Освітні стратегії та просвітницька діяльність 

 Міжкультурні дослідження та проєкти (Cross-Cultural Studies 

and Projects) 

 Регіональні практики з соціокультурної діяльності 

 Туризм та рекреаційна діяльність  

 Історико-культурні заповідники  

 Організаційно-екскурсійна діяльність  

 Основи сценаристсько-режисерської діяльності 

 Іноземна мова (поглиблене вивчення) 

 

5) за освітньою програмою 053 «Психологія»: 

 Арттерапія  

 Структурна психодіагностика 

 Психологія спілкування  

 Сімейне консультування 

 Віктимологія та профайлінг 

 Девіантологія 

 Соціологія повсякденності 

 Психологія реклами 

 Психологія творчості 

 Психологічна термінологія в зарубіжних наукових текстах 

 Іноземна мова (поглиблене вивчення) 
 

6) за освітньою програмою 231 «Соціальна робота»: 

 Корпоративна культура та формування команди (Corporate 

Culture and Team Building) 

 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 

 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  

 Релігієзнавство 



 Іноземна мова (поглиблене вивчення) 

 

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 

 

07.12.20 р.                                                 м. Суми                                                  № 3 

 

Голова:   С. В. Баранова 

Вчений секретар:  О. М. Медвідь 

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

Медвідь О.М., Набок М.М., Світайло Н. Д., Сидоренко О. П., Сипченко І.В., 

Солдатенко А.В., Сушкова О.М., Таценко Н.В., Ткаченко О. Г., Лебідь А. Є. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

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 оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності при вивченні 

навчальних дисциплін.. 

Доповідач – Медвідь О.М. 

 



 

4. Про модернізацію освітніх програм факультету. 

Доповідачі – гаранти освітніх програм 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Доц. Сушкову О.М.  про організацію перевірки навчальних 

семестрових планів на 2021 / 2022 н. р., сформованих у підсистемі 

АСУ «Навчальні плани», за освітніми ступенями бакалавра та 

магістра. 

ВИСТУПИЛИ: Проф. Ткаченко О.Г. зазначила необхідність процедури коригування 

семестрових навчальних планів  для якісної організації й планування 

освітнього процесу та підготовки його навчально-методичного 

забезпечення. 

Доц. Світайло Н.Д. зауважила, що перевірена правильність форм 

підсумкового контролю, форми атестації приведені у відповідність 

до стандартів. 

Доц. Сидоренко О.П. звернула на дотримання нормативних вимог у  

формуванні аудиторного навантаження та індивідуальних завдань. 

Доц. Медвідь О.М. запропонувала  вчасно надати відкориговані 

семестрові навчальні плани відповідальним фахівцям НМВ. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  15 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Вчасно надати відкориговані семестрові навчальні плани 

відповідальним фахівцям НМВ. 

 

2. СЛУХАЛИ: Ст. викл. Красулю А.В. про створення каталогу програм академічної 

мобільності для здобувачів вищої освіти на факультеті. 

2.  

ВИСТУПИЛИ: Доц. Набок М.М. зазначила, що участь здобувачів вищої освіти в 

програмах міжнародної академічної мобільності стала актуальною 

складовою сучасного освітнього процесу, що забезпечує визнання 

формальних та неформальних результатів навчання за освітніми 

програмами. 

Проф. Лебідь А.Є звернув увагу на те,  що програми академічної 

мобільності постійно оновлюються, посилання на їх перелік у вкладці 

«Міжнародна діяльність» на сайті факультету ІФСК можна вважати 



своєрідним «каталогом», який популяризує можливості й переваги 

участі в них. 

Доц. Біденко Л.В. запропонувала орієнтувати здобувачів вищої освіти 

на регулярний перегляд контенту вкладки «Міжнародна діяльність» на 

сайті факультету ІФСК. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  15 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

 

УХВАЛИЛИ: Орієнтувати здобувачів вищої освіти на регулярний перегляд 

контенту вкладки «Міжнародна діяльність» на сайті факультету 

ІФСК. 

  

3.СЛУХАЛИ: 

 

Доц. Медвідь О.М. про оцінювання здобувачами вищої освіти 

якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін. 

Доц. Сипченко І.В. звернула увагу на той факт, що незважаючи на 

низький відсоток активності здобувачів освіти в опитуванні, він 

зріс у порівнянні з узагальненими даними за 2018-2019 н.р. 

Проф. Таценко Н.В. висловилась за те, щоб кафедри, викладачі 

яких за оцінкою здобувачів вищої освіти продемонстрували 

«Низький» та «Критичний» рівня викладання, провели 

індивідуальний аналіз анкети для виявлення основних проблем 

низького рівня освітньої діяльності та окреслили шляхи подолання 

недоліків. 

Проф. Кобякова І.К. запропонувала кафедрам надати Раді з якості 

факультету ІФСК інформацію для обговорення про шляхи 

підвищення активності здобувачів вищої освіти в опитуванні щодо 

якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  15 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Кафедрам надати Раді з якості факультету ІФСК інформацію для 

обговорення про шляхи підвищення активності здобувачів вищої 

освіти в опитуванні щодо якості освітньої діяльності при вивченні 



навчальних дисциплін. 

 

Голова                                                                      С. В. Баранова 

Вчений секретар                                                                       О. М. Медвідь 

4. СЛУХАЛИ: Гарантів освітніх програм про модернізацію освітніх програм 

факультету. 

 

ВИСТУПИЛИ: Проф. Ткаченко О.Г. зазначила, що перегляд змісту освітніх компонентів 

важливий для формування програмних результатів навчання. 

Проф. Кобякова І.К. звернула увагу присутніх на оновлення змісту 

описів освітніх програм. 

Доц. Світайло Н.Д. додала, що вважає доцільним модернізацію освітніх 

програм, зокрема, навчальних планів. 

Доц. Сушкова 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"      -  15 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

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

програм, пропоновані на загальноуніверситетському рівнні  

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 



ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ РАДИ З ЯКОСТІ 

 

28.01.21 р.                                                 м. Суми                                                  № 4 

 

Голова:   С. В. Баранова 

Вчений секретар:  О. М. Медвідь 

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

Медвідь О.М., Набок М.М., Світайло Н. Д., Сидоренко О. П., Сипченко І.В., 

Солдатенко А.В., Сушкова О.М., Таценко Н.В., Ткаченко О. Г., Лебідь А. Є. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

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  започаткування освітньо-професійних програм «Менеджмент соціокультурної 

діяльності» та «Організаційна психологія» за другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти. 

Доповідач – Світайло Н.Д. 

 

4. Про опитування здобувачів вищої освіти СумДУ щодо якості реалізації права на 

вибір навчальних дисциплін. 

Доповідач – Баранова С.В. 

 

 

 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Доц. Медвідь О. М. про актуальність вимог та завдань до атестації 

здобувачів вищої освіти за спеціальностями «Філологія», 

«Журналістика», «Соціальна робота», «Психологія», «Менеджмент 

соціокультурної діяльності». 

 

ВИСТУПИЛИ: Проф. Кобякова І.К. висловила думку, що завдання до атестації 



здобувачів вищої освіти мають забезпечувати об’єктивність 

оцінювання досягнення випускниками програмних результатів 

навчання. 

Доц. Світайло Н.Д. зазначила необхідність активізації діяльності щодо 

розробки тематики кваліфікаційних робіт з урахуванням вимог 

стейкхолдерів. 

Доц. Набок М.М. запропонувала формувати на факультеті належні 

процедури забезпечення академічної доброчесності в атестації 

здобувачів вищої освіти. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  15 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Формувати на факультеті належні процедури забезпечення академічної 

доброчесності в атестації здобувачів вищої освіти 

 

2. СЛУХАЛИ: Конєва Д.С. про  матеріали, що розміщуються на сайтах кафедр та 

факультету. 

 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Біденко Л.В. зазначила важливість оновлення на сайтах кафедр 

повної та актуальної інформації про викладачів та освітні компоненти. 

Проф. Таценко Н.В. додала про корисність оприлюднення інформації 

на сайтах для майбутніх та теперішніх здобувачів освіти, випускників, 

інших стейкхолдерів та громадськості. 

Доц. Медвідь О.М. висловила пропозицію про посилення контролю з 

боку деканату над забезпеченням інформаційної прозорості освітньої 

діяльності кафедр. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  15 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

 

УХВАЛИЛИ: Посилити контроль з боку деканату над забезпеченням 

інформаційної прозорості освітньої діяльності кафедр. 

  



3.СЛУХАЛИ: 

 

Доц. Світайло Н.Д. про  започаткування освітньо-професійних 

програм «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Політичні 

технології та аналітика» та «Організаційна психологія» за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти. 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Сушкова О.М. зазначила, що кафедрою психології, 

політології та соціокультурних технологій розроблено опис 

відповідних освітніх програм та навчальних планів, проведено їх 

експертизу зовнішніми та внутрішніми стейкхолдерами. 

Проф. Лебідь А.Є. звернув увагу присутніх на те, що в розробці 

проєктів освітніх програм «Менеджмент соціокультурної 

діяльності», «Політичні технології та аналітика» та 

«Організаційна психологія» ураховані статистичні дані тенденцій 

ринку праці, зокрема, його регіонального контексту. 

Проф. Ткаченко О.Г. додала, що обидві освітні програми 

відповідають місії та стратегії СумДУ. 

Проф. Кобякова І.К. висловила пропозицію рекомендувати до 

розгляду Радою із забезпечення якості вищої освіти та освітньої 

діяльності СумДУ описів та навчальних планів за освітньо-

професійними програмами «Менеджмент соціокультурної 

діяльності», «Політичні технології та аналітика» та 

«Організаційна психологія» за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти, що запроваджуються в 2021-2022 н.р. вперше. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  15 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до розгляду Радою із забезпечення якості вищої 

освіти та освітньої діяльності СумДУ описів та навчальних планів 

за освітньо-професійними програмами «Менеджмент 

соціокультурної діяльності», «Політичні технології та аналітика» 

та «Організаційна психологія» за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти, що запроваджуються в 2021-2022 н.р. вперше. 

  

4.СЛУХАЛИ: 

 

Доц. Баранову С.В. про опитування здобувачів вищої освіти 

СумДУ щодо якості реалізації права на вибір навчальних 

дисциплін. 

 



ВИСТУПИЛИ: Доц. Сипченко І.В. висловилася щодо максимальної кількості 

запропонованих дисциплін гуманітарного спрямування (20) та 

дисциплін іншомовної підготовки (8), розрахованих на 1440 та 

714 здобувачів вищої освіти відповідно. 

Доц Сидоренко О.П. зазначила, що скарги щодо можливості 

самостійного формування індивідуальної освітньої траєкторії 

здобувачами вищої освіти найчастіше надходять від 

малокомплектних груп. 

Доц. Сушкова О.М. запропонувала активізувати інформування 

здобувачів вищої освіти щодо процедури формування 

індивідуальної освітньої траєкторії через оприлюднення повної та 

актуальної інформації про каталоги та силабуси вибіркових 

навчальних дисциплін циклу загальної та фахової підготовки і 

викладачів, закріплених за ними.  

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  15 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Активізувати інформування здобувачів вищої освіти щодо 

процедури формування індивідуальної освітньої траєкторії через 

оприлюднення повної та актуальної інформації про каталоги та 

силабуси вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної та 

фахової підготовки і викладачів, закріплених за ними. 

 

 

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 



 

08.02.21 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., Медвідь О.М., 

Набок М.М., Світайло Н. Д., Сидоренко О. П., Сипченко І.В., Солдатенко А.В., 

Сушкова О.М., Таценко Н.В., Ткаченко О. Г., Лебідь А. Є. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

1. Про  вибір основної літератури до робочої програми виключно з е-каталогу 

бібліотеки СумДУ. 

 

Доповідач – Баранова С.В. 

 

 

2. Про  оприлюднення у каталозі освітніх програм інформації щодо оновлених версій 

описів освітніх програм, за якими оголошується набір у 2021 році. 

Доповідач – завідувачі випускових кафедр 

 

3. Різне. 

 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Доц. Баранова С.В. про вибір основної літератури до робочої 

програми виключно з е-каталогу бібліотеки СумДУ. 

 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Біденко Л.В. зазначила, що ідея добра, в цілому, оскільки 

вирішує проблему неправильних даних, неактуальних джерел або 

таких, що відсутні в вільному доступі. 

 Доц. Медвідь О.М. вважає, що наявна в бібліотеці література не 

може охопити всю тематику навчальної дисципліни, особливо з 

огляду на вимогу до основної літератури бути не старішою, ніж 5 

років. 

Доц. Світайло Н.Д. висловила думку, що за вузькими дисциплінами 

іноді важко знайти підручники навіть у межах України. 

Доц. Сидоренко О.П. запропонувала не обмежувати вибір основної 

літератури до робочої програми виключно з е-каталогу бібліотеки 



СумДУ. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Не обмежувати вибір основної літератури до робочої програми 

виключно з е-каталогу бібліотеки СумДУ. 

 

2. СЛУХАЛИ: Завідувачів випускових кафедр про оприлюднення у каталозі освітніх 

програм інформації щодо оновлених версій описів освітніх програм, за 

якими оголошується набір у 2021 році. 

 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Баранова С.В. зазначила, що оприлюднена інформація для 

обговорення щодо проєктів 4 освітніх програм та переліку їх 

компонентів. 

Доц. Сидоренко О.П. додала, що процес розміщення оновлених версій 

освітніх програм у відповідному каталозі триває. 

Доц. Сушкова О,М. зауважила, що навчальні плани до освітніх програм 

передані до навчально-методичного відділу, відділу докторантури та 

аспірантури, центру заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання. 

Доц. Біденко Л.В. висловила пропозицію завершити розміщення в 

каталозі освітніх програм оновлених версій описів освітніх програм, за 

якими оголошується набір у 2021 році, до 29 березня 2021 року. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

 

УХВАЛИЛИ: Завершити розміщення в каталозі освітніх програм оновлених 

версій описів освітніх програм, за якими оголошується набір у 2021 

році, до 29 березня 2021 року. 

 

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 

 

18.03.21 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., Медвідь О.М., 

Набок М.М., Світайло Н. Д., Сидоренко О. П., Сипченко І.В., Сушкова О.М., Таценко 

Н.В., Ткаченко О. Г., Лебідь А. Є. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

1. Про  результати опитування здобувачів вищої освіти факультету ІФСК щодо якості 

освітніх програм  

 

Доповідач – Баранова С.В. 

 

 

2. Про  зміни в складі Ради з якості факультету ІФСК. 

Доповідач – Медвідь О.М. 

 

 

 

 

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

освіти факультету ІФСК щодо якості освітніх програм. 

 

ВИСТУПИЛИ: Проф. Кобякова І.К. зазначила, що слід ознайомлювати здобувачів 

вищої освіти із силабусами навчальних дисциплін, акцентуючи 



увагу на загальних компетентностях, які вони націлені сформувати.  

Проф. Ткаченко О.Г. додала, що гаранти та РПГ мають стежити за 

дотриманням матриці відповідності програмних компететностей 

компонентам освітньої програми. 

Доц. Медвідь О.М. внесла зауваження щодо неузгодженості між 

Таблицями 7 і 8, 21 і 22, 24 і 25 звіту про опитування. 

 Доц. Сушкова О.М. висловила пропозиції кураторам присвятити 

цикл кураторських годин для знайомства з освітніми програмами; 

гарантам стежити за дотриманням матриці відповідності 

програмних компететностей компонентам освітньої програми; під 

час обробки результатів опитування критичніше й гнучкіше 

ставитися до відповідей здобувачів вищої освіти; розмежувати дві 

площини в опитуванні – характеристика освітньої програми та 

організація освітнього процесу. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  13 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: 1. Кураторам присвятити цикл кураторських годин для 

знайомства з освітніми програмами. 

2. Гарантам стежити за дотриманням матриці відповідності 

програмних компететностей компонентам освітньої програми. 

3. Під час обробки результатів опитування критичніше й 

гнучкіше ставитися до відповідей здобувачів вищої освіти. 

4. Розмежувати в опитуванні дві площини – характеристика 

освітньої програми та організація освітнього процесу. 

 

2. СЛУХАЛИ: Доц. Медвідь О.М. про зміни в складі Ради з якості факультету ІФСК. 

 

ВИСТУПИЛИ: Проф. Таценко Н.В. нагадала, що за Положенням про Раду із 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

структурного підрозділу (навчально-наукового інституту, факультету, 

центру заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання) до складу 

Ради з якості факультету мають входити представники осіб, які 

навчаються. 

 

Проф. Лебідь А.Є. запропонував вивести зі складу Ради з якості 

Кобелєву А.В. й Солдатенко А.В. та ввести до її складу новообраного 

студентського декана Носову А.С. і  заступника студентського декана з 

навчальної роботи Тарасюк Д.С. 

 

https://normative.sumdu.edu.ua/?task=getfile&tmpl=component&id=fccfb209-0883-e511-808b-001a4be6d04a&kind=1
https://normative.sumdu.edu.ua/?task=getfile&tmpl=component&id=fccfb209-0883-e511-808b-001a4be6d04a&kind=1
https://normative.sumdu.edu.ua/?task=getfile&tmpl=component&id=fccfb209-0883-e511-808b-001a4be6d04a&kind=1
https://normative.sumdu.edu.ua/?task=getfile&tmpl=component&id=fccfb209-0883-e511-808b-001a4be6d04a&kind=1


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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  13 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

 

УХВАЛИЛИ: Вивести зі складу Ради з якості факультету ІФСК Кобелєву А.В. й 

Солдатенко А.В. та ввести до її складу Носову А.С. і Тарасюк Д.С. 

 

 

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 

 

13.05.21 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., Медвідь О.М., 

Набок М.М., Світайло Н. Д., Сидоренко О. П., Сипченко І.В., Сушкова О.М., Таценко 

Н.В., Ткаченко О. Г., Лебідь А. Є., Степанов В.В., Дяговченко Л.С. 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

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. 

Доповідачі – Баранова С. В. 

Медвідь О. М. 

 

 

 

3. Про встановлення зворотних зв’язків зі стейкхолдерами. 

Доповідач – Лебідь А.Є. 

4. Про забезпечення формування загальних компетентностей здобувачів вищої освіти. 

Доповідачі – гаранти освітніх програм 

 

1. СЛУХАЛИ: Доц. Сидоренко О. П. про реалізацію частини традиційного освітнього 

процесу альтернативними формами та видами взаємодії в освітньому 

середовищі, зокрема електронними 

 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Сушкова О.М. звернула увагу на зростання активності викладачів 

у наповненні електронного ресурсу а системах OCW СумДУ та  MIX 

СумДУ. 

 Проф. Таценко Н.В. додала, що покращилися можливості доступу до 

зазначених систем для здобувачів вищої освіти. 

Доц. Біденко Л. В. запропонувала підтримувати в актуальному стані 

зміст електронних навчально-методичних матеріалів дисциплін 

навчального плану. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  15 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Підтримувати в актуальному стані зміст електронних навчально-

методичних матеріалів дисциплін навчального плану. 



 

2. СЛУХАЛИ: Доц. Баранову С. В., доц. Медвідь О. М. про  впровадження нових 

організаційно-методичних форм навчального процесу та 

удосконалення складових внутрішньої системи забезпечення якості. 

 

ВИСТУПИЛИ: Проф. Ткаченко О.Г. зазначила, що впровадження нових організаційно-

методичних форм навчального процесу в 2020-2021 н.р. були 

обумовлені карантинними обмеженнями. 

Проф. Кобякова І.К. висловилась про актуальність організаційно-

методичних форм навчального процесу, пов’язаних з 

інтернаціоналізацією освітніх програм. 

Доц. Сипченко І.В. про вагомість результатів навчання, отриманих у 

заходах неформальної освіти. 

Доц. Світайло Н.Д. запропонувала взяти до уваги результати 

попередніх опитувань здобувачів вищої освіти щодо якості освітніх 

програм та поширювати форми навчального процесу, що передбачають 

залучення роботодавців. 

Доц. Сидоренко О.П. висловила пропозицію розробникам робочих 

програм (силабусів) освітніх компонентів визначити обсяг 

перезарахування в кредитах ЄКТС результатів неформального 

навчання здобувачів. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  15 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

 

УХВАЛИЛИ: 1) Поширювати форми навчального процесу, що передбачають 

залучення роботодавців. 

2) Розробникам силабусів освітніх компонентів визначити 

обсяг перезарахування в кредитах ЄКТС результатів 

неформального навчання здобувачів. 

 

3.СЛУХАЛИ: 

 

Проф. Лебедя А.Є. про встановлення зворотних зв’язків зі 

стейкхолдерами. 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Набок М.М. висловилась про належний рівень роботи 

Експертних рад роботодавців. 

Степанов В.В., голова НТСА факультету, додав, що зворотній 

зв'язок з випускниками важливий для оцінювання якості 



освітнього процесу. 

Конєв Д.С., заступник декана з інформатизації та рекламної 

політики, запропонував кафедрам надалі працювати над 

забезпеченням інформаційної прозорості заходів, спрямованих на 

встановлення зворотного зв’язку зі стейкхолдерами. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  15 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Кафедрам працювати над забезпеченням інформаційної прозорості 

заходів, спрямованих на встановлення зворотного зв’язку зі 

стейкхолдерами. 

4. СЛУХАЛИ: Гарантів освітніх програм про забезпечення формування загальних 

компетентностей здобувачів вищої освіти. 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Баранова С.В. зазначила, що зведені дані, представлені гарантами, 

є вичерпними.  

Асп. Дяговченко Л.С. висловилась про достатній рівень забезпечення 

формування загальних компетентностей здобувачів вищої освіти за 

всіма освітніми програмами факультету. 

Доц. Медвідь О.М. запропонувала комісіям з викладачів факультету 

здійснювати аналіз формування загальних компетентностей здобувачів 

відповідно до наданої гарантами інформації. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  15 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

 

УХВАЛИЛИ: Комісіям з викладачів факультету здійснювати аналіз формування 

загальних компетентностей здобувачів відповідно до наданої 

гарантами інформації. 

 

 

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 

 

14.06.21 р.                                                 м. Суми                                                  № 8 

 

Голова:   С. В. Баранова 

Вчений секретар:  О. М. Медвідь 

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

Набок М.М., Світайло Н. Д., Сидоренко О. П., Сипченко І.В., Сушкова О.М., Таценко 

Н.В., Ткаченко О. Г., Лебідь А. Є., Дяговченко Л.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1.    Запровадження елементів дуальної освіти в навчальному процесі. 

Доповідачі – завідувачі кафедр, гаранти освітніх програм 

  

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.     Модернізація робочих програм навчальних дисциплін. 

Доповідачі – завідувачі кафедр, гаранти освітніх програм 

 

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

  

Доповідач – Баранова С. В. 

 

5. Про внесення змін до структурно-логічної схеми ОНП третього рівня вищої освіти. 

Доповідач – Баранова С. В. 

 

 
 



1. СЛУХАЛИ: Завідувачів кафедр, гарантів освітніх програм про запровадження 

елементів дуальної освіти в навчальному процесі. 

 

ВИСТУПИЛИ: Проф. Кобякова І.К. зазначила, що для дуального навчання потрібні 

підприємства, готові надати наставників та підготовлені робочі місця 

для здобувачів вищої освіти. 

Доц. Сидоренко О.П. звернула увагу, на те що на спеціальності 

«Журналістика» фрагментарно використовується дуальна форма 

освіти. 

Доц. Світайло Н.Д. поділилися досвідом запровадження елементів 

дуальної освіти на освітній програмі «Соціальна робота» як пілотного 

проєкту. 

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

проаналізувати випусковим кафедрам доцільність запровадження 

навчання здобувачів вищої освіти за дуальною формою. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Випусковим кафедрам проаналізувати доцільність запровадження 

навчання здобувачів вищої освіти за дуальною формою. 

2. СЛУХАЛИ: Доц. Баранову С. В. про  підсумки роботи Ради із забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету іноземної 

філології та соціальних комунікацій. 
 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Біденко Л.В. висловила думку про позитивні результати роботи 

Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

факультету іноземної філології та соціальних комунікацій. 

Проф. Таценко Н.В. підтвердила корисність рішень, ухвалених радою, 

для освітньої діяльності кафедр. 

Доц. Сидоренко О,П. запропонувала затвердити звіт голови Ради із 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

факультету іноземної філології та соціальних комунікацій й визнати 

роботу Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти факультету іноземної філології та соціальних комунікацій 

задовільною. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 



"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

 

УХВАЛИЛИ: 1) Затвердити звіт голови Ради із забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти факультету іноземної 

філології та соціальних комунікацій; 

2) визнати роботу Ради із забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти факультету іноземної 

філології та соціальних комунікацій задовільною. 

 

3.СЛУХАЛИ: 

 

Завідувачів кафедр, гарантів освітніх програм про модернізацію 

робочих програм навчальних дисциплін. 

ВИСТУПИЛИ: Проф. Кобякова І.К. зазначила, що кафедрою проаналізовано 

відповідність програмних компетентностей та програмних 

результатів навчання в робочих програмах освітніх компонентів. 

 

Проф. Ткаченко О.Г. додала, що робочі програми навчальних 

дисциплін відображають реалізацію контролю за використанням у 

процесі викладання методів навчання, що відповідають сучасним 

тенденціям розвитку галузі знань.  

 

Доц. Сипченко І.В. запропонувала внести зміни до робочих 

програм навчальних дисциплін в частині забезпечення 

відповідності обсягу завдань та часу, що надається на їх самостійне 

виконання, враховуючи результати опитування здобувачів вищої 

освіти щодо якості освітніх програм. 

Доц. Набок М.М. виступила з пропозицією обговорити результати 

аналізу робочих програм освітніх компонентів та внесення змін до 

них на засіданнях РПГ. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: 1) Внести зміни до робочих програм навчальних дисциплін в 

частині забезпечення відповідності обсягу завдань та часу, що 

надається на їх самостійне виконання; 

2) обговорити результати аналізу робочих програм освітніх 

компонентів та внесення змін до них на засіданнях РПГ. 

4. СЛУХАЛИ: Доц. Баранову С. В. про  напрями аналізу готовності кафедр до 2021 / 



2022 н. р. 

ВИСТУПИЛИ: Проф. Лебідь А.Є. рекомендував врахувати в плануванні роботи на 

новий навчальний рік розширення зворотних зв’язків зі 

стейкхолдерами та посилення практичної підготовки здобувачів вищої 

освіти. 

Конєв Д.С. прокоментував особливості формування контенту вебсайтів 

кафедр. 

Доц. Сушкова О.М. звернула увагу на вдосконалення методичного 

забезпечення освітніх програм та освітньої діяльності, в цілому. 

Доц. Медвідь О.М. висловила пропозицію взяти до уваги при 

підготовці кафедр до 2021 / 2022 н.р. рекомендації щодо організації 

освітньої діяльності в новому навчальному році, подані Радою із 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

Сумського державного університету. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

 

УХВАЛИЛИ: Під час підготовки кафедр до 2021 / 2022 н.р. взяти до уваги 

рекомендації щодо організації освітньої діяльності в новому 

навчальному році, подані Радою із забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти Сумського державного 

університету. 

 

 

5. СЛУХАЛИ: Доц. Баранову С. В. про  внесення змін до структурно-логічної схеми 

ОНП третього рівня вищої освіти. 

ВИСТУПИЛИ: Проф. Таценко Н.В. зазначила, що зміни стосуються дисциплін 

навчального плану циклу загальної підготовки. 

Проф. Ткаченко О.Г. додала, що внесення коректив сприятиме 

зниженню навантаження здобувачів освіти  в другому семестрі. 

Проф. Кобякова І.К. висловилась за врахування результатів опитувань 

здобувачів під час моніторингу та удосконалення освітніх програм. 

Проф. Лебідь А.Є. запропонував затвердити зміни до структурно-

логічної схеми ОНП третього рівня вищої освіти та внести їх до 



освітніх програм, що реалізуються на факультеті. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити зміни до структурно-логічної схеми ОНП третього рівня 

вищої освіти та внести їх до освітніх програм, що реалізуються на 

факультеті. 

 

 

Голова                                                                      С. В. Баранова 

Вчений секретар                                                                       О. М. Медвідь 

 

 


