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ПЛАН РОБОТИ 

Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

факультету іноземної філології та соціальних комунікацій 

Сумського державного університету на 2021-2022 навчальний рік 

 

30 серпня 2021 року 

1. Про затвердження плану роботи Ради із забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти факультету іноземної філології та 

соціальних комунікацій на 2021-2022 навчальний рік. 

Доповідач – Баранова С. В. 

2. Про перезатвердження робочих програм навчальних дисциплін. 

Доповідачі – завідувачі кафедр. 

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

(НМКД). 

Доповідач – Баранова С. В. 

4. Різне 

 

28 жовтня 2021 року 

1. Стан готовності кафедр до нового навчального року. 

Доповідач – Баранова С. В. 

2. Про коригування каталогу дисциплін вільного вибору, орієнтованих на 

розвиток загальних компетентностей.  

Доповідачі – завідувачі кафедр. 

3. Про актуалізацію каталогу дисциплін вільного вибору циклу 

професійної підготовки. 

Доповідачі – завідувачі кафедр. 

4. Різне. 

 

9 грудня 2021 року 

1. Про заходи щодо покращення якості освітньої складової при підготовці 

докторів філософії. 

Доповідачі – гаранти ОНП 

2. Про  організацію перевірки навчальних семестрових планів на 2022 / 

2023 н. р., сформованих у підсистемі АСУ «Навчальні плани», за 

освітніми програмами бакалавра та магістра. 

 Доповідач – Сушкова О. М. 



3. Різне. 

 

10 лютого 2022 року 

1. Про розвиток системи неформальної освіти та порядок визнання 

отриманих здобувачами вищої освіти результатів навчання. 

Доповідачі – Медвідь О.М., завідувачі кафедр 

2. Про заходи щодо забезпечення якості підготовки здобувачів вищої 

освіти факультету ІФСК відповідно до рішень Вченої ради за 2020-

2021 н.р. 

Доповідач – Баранова С. В. 

3. Практично-орієнтована підготовка студентів факультету та 

інтеграційні зв'язки із замовниками кадрів. 

Доповідач – Лебідь А.Є. 

4. Різне. 

 

28 квітня 2022 року 

1. Про  результати оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої 

діяльності при вивченні навчальних дисциплін. 

Доповідачі – Медвідь О.М., Баранова С.В. 

2. Про розвиток змішаного та електронного навчання. 

Доповідач – заступник декана з заочної, дистанційної форм навчання 

3. Різне. 

 

15 червня 2022 року 

1. Якість контенту вебсайтів факультету та кафедр. 

 Доповідач – Конєв Д. С. 

2. Про  підсумки роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти факультету іноземної філології та соціальних 

комунікацій в 2021-2022 навчальному році. 

Доповідач – Баранова С. В. 

 

3. Готовність кафедр до 2022 / 2023 н. р. 

 Доповідач – Баранова С. В. 

4. Різне. 

 

 

 

Голова Ради з якості факультету ІФСК                       С.В. Баранова 
 


