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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ РАДИ З ЯКОСТІ 

 

29.08.22 р.                                                 м. Суми                                                  № 1 

 

Голова:   С. В. Баранова 

Вчений секретар:  О. М. Медвідь 

Присутні: Баранова С.В., Дяговченко Л.С., Кобякова  І. К., Купенко О.В., 

Лебідь А.  Є., Медвідь О.М., Назаренко О. В., Решитько А. Д., Садівничий В.О., 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про затвердження плану роботи Ради із забезпечення якості вищої освіти 

факультету іноземної філології та соціальних комунікацій на 2022-2023 навчальний 

рік. 

Доповідач – Баранова С. В. 

2. Про перезатвердження робочих програм навчальних дисциплін. 

Доповідачі – завідувачі кафедр. 

3. Про зміни в складі Ради із забезпечення якості вищої освіти факультету іноземної 

філології та соціальних комунікацій на 2022-2023 навчальний рік. 

Доповідач – Медвідь О.М. 

 

4. Про зміни в складі Групи експертизи якості освітніх програм.  

Доповідач – Баранова С. В. 

 

5. Про склад навчально-методичних комплексів дисциплін (НМКД). 

Доповідач – Баранова С. В. 

 

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

забезпечення якості вищої освіти факультету іноземної філології та 

соціальних комунікацій на 2022-2023 навчальний рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Купенко О.В. заначила, що план роботи Ради із забезпечення 

якості вищої освіти факультету іноземної філології та соціальних 

комунікацій на 2022-2023 навчальний рік є вичерпним. 



Викл. Назаренко О.В. додала, що план торкається усіх напрямків 

організації освітньої діяльності. 

Проф. Таценко Н.В. запропонувала затвердити план роботи Ради із 

забезпечення якості вищої освіти факультету іноземної філології та 

соціальних комунікацій на 2022-2023 навчальний рік у цілому. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  15 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Затвердити план роботи Ради із забезпечення якості вищої освіти 

факультету іноземної філології та соціальних комунікацій на 2022-

2023 навчальний рік у цілому. 

 

2. СЛУХАЛИ: Завідувачів кафедр про перезатвердження робочих програм навчальних 

дисциплін на 2022-2023 н.р. 

 

ВИСТУПИЛИ: Проф. Садівничий В.О. зазначив, що розробники робочих програм 

навчальних дисциплін працюють над удосконаленням усіх розділів 

(силабусу, програми, регламенту) та дотримуються вимог до 

МЕТОДИЧНОЇ ІНСТРУКЦІЇ. Загальних вимог до структури, змісту та 

оформлення робочої програми навчальної дисципліни (Версії 02). 

Проф. Таценко Н.В., проф. Кобякова І.К., доц. Світайло Н.Д. та 

доц. Сидоренко О.П. поділили думку проф. Садівничого В.О. щодо 

якості робочих програм навчальних дисциплін, закріплених за їхніми 

кафедрами. 

Доц. Медвідь О.М. запропонувала перезатвердити робочі програми 

навчальних дисциплін, розробниками яких є ПВС факультету, на 2022-

2023 н.р. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  15 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

 

УХВАЛИЛИ: Перезатвердити робочі програми навчальних дисциплін, закріплених 

за кафедрами факультету, на 2022-2023 н.р. 

 

 

 



3.СЛУХАЛИ: 

 

Доц. Баранову С. В. про склад Ради із забезпечення якості вищої 

освіти факультету іноземної філології та соціальних 

комунікацій на 2022-2022 навчальний рік. 

ВИСТУПИЛИ: Проф. Лебідь А.Є. заначив, що склад Ради з якості факультету 

ІФСК сформований з урахуванням ПОЛОЖЕННЯ про Раду із 

забезпечення якості вищої освіти Сумського державного 

університету (Версії 02). 

Асп. Дяговченко Л.С. висловила прохання виключити її зі складу 

ради через вихід в академічну відпустку. 

Доц. Сушкова О.М  додала про необхідність введення до складу 

Ради з якості аспірантки кафедри журналістики та філології 

Опанасенко Ю. 

Проф. Таценко Н.В. висловилась за введення до складу ради 

Отрощенко Л.С., доцента, кандидата педагогічних наук, члена 

групи забезпечення спеціальності «Середня освіта». 

Доц. Світайло Н.Д. запропонувала включити до складу ради 

доц. Костенко А.М., керівника групи забезпечення спеціальності 

«Політологія». 

Проф. Кобякова І.К. висловила пропозицію затвердити 

запропонований склад Ради із забезпечення якості вищої освіти 

факультету ІФСК. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  15 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Затвердити такий склад Ради із забезпечення якості вищої 

освіти факультету ІФСК: 

1. Олена СУШКОВА – декан факультету іноземної філології 

та соціальних комунікацій, доцент  

2. Світлана БАРАНОВА – голова Ради із забезпечення якості 

вищої освіти факультету іноземної філології та соціальних 

комунікацій, заступник декана з методичної роботи, доцент 

3. Олена МЕДВІДЬ – секретар Ради із забезпечення якості 

вищої освіти, заступник декана з навчально-організаційної 

роботи, доцент 

4. Олена НАЗАРЕНКО – заступник декана з заочної, 

дистанційної форм навчання 



5. Андрій ЛЕБІДЬ – заступник декана  з практично-

орієнтованої підготовки студентів та інтеграційних зв'язків 

із замовниками кадрів, професор 

6. Ольга СИДОРЕНКО – завідувач кафедри мовної підготовки 

іноземних громадян, доцент 

7. Наталія ТАЦЕНКО – завідувач кафедри іноземних мов, 

професор 

8. Лариса ОТРОЩЕНКО – член групи забезпечення 

спеціальності «Середня освіта», доцент 

9. Ірина КОБЯКОВА – завідувач кафедри германської 

філології, керівник групи забезпечення спеціальності 

«Філологія», професор 

10. Володимир САДІВНИЧИЙ – завідувач кафедри 

журналістики та філології, керівник групи забезпечення 

спеціальності «Журналістика», професор 

11. Ніна СВІТАЙЛО – завідувач кафедри психології, 

політології та соціокультурних технологій, керівник групи 

забезпечення спеціальності «Менеджмент соціокультурної 

діяльності», доцент 

12. Тетяна ІВАНОВА – керівник групи забезпечення 

спеціальності «Психологія», доцент 

13. Олена КУПЕНКО – керівник групи забезпечення 

спеціальності «Соціальна робота», доцент 

14. Андріана КОСТЕНКО – керівник групи забезпечення 

спеціальності «Політологія», доцент 

15. Інна СИПЧЕНКО – доцент кафедри журналістики та 

філології  

16. Анастасія НОСОВА  – студентський декан факультету 

ІФСК 

17. Дар’я ТАРАСЮК – перший заступник студентського 

декана з навчальної роботи 

18. Юлія ОПАНАСЕНКО – аспірантка кафедри журналістики 

та філології  

19. Анна РЕШИТЬКО – заступниця голови НТСА факультету 

ІФСК 

 

 

4.СЛУХАЛИ: 

 

Доц. Медвідь О. М. про зміни в складі Групи експертизи якості 

освітніх програм факультету ІФСК. 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Баранова С. В. зазначила, що попередній склад Групи 

експертизи якості освітніх програм відповідає ПОЛОЖЕННЮ про 

Раду із забезпечення якості вищої освіти Сумського державного 

університету (Версії 02). 



Доц. Сипченко І.В. запропонувала додати до складу групи 

доц. Костенко А.М., керівника групи забезпечення спеціальності 

«Політологія». 

Проф. Таценко Н.В. висловила пропозицію ввести в групу 

експертизи якості освітніх програм факультету ІФСК доцента, 

кандидата педагогічних наук, члена групи забезпечення 

спеціальності «Середня освіта» Отрощенко Л.С. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  15 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Групу експертизи якості освітніх програм факультету 

ІФСК у складі: 

1. Баранова Світлана Володимирівна, заступник декана з 

методичної роботи, доцент. 

2. Медвідь Олена Миколаївна, заступник декана з навчально-

організаційної роботи, доцент. 

3. Садівничий Володимир Олексійович, завідувач кафедри 

журналістики та філології, керівник групи забезпечення 

спеціальності «Журналістика» , професор. 

4. Світайло Ніна Дмитрівна, завідувач кафедри психології, 

політології та соціокультурних технологій, керівник групи 

забезпечення спеціальності «Менеджмент соціокультурної 

діяльності», доцент. 

5. Іванова Тетяна Володимирівна, керівник групи 

забезпечення спеціальності «Психологія», доцент. 

6. Купенко Олена Володимирівна, керівник групи 

забезпечення спеціальності «Соціальна робота», доцент. 

7. Кобякова Ірина Карпівна, завідувач кафедри германської 

філології, керівник групи забезпечення спеціальності «Філологія», 

професор. 

8. Сидоренко Ольга Павлівна, завідувач кафедри мовної 

підготовки іноземних громадян, доцент.  

9. Таценко Наталія Віталіївна, завідувач кафедри іноземних 

мов, професор. 

10. Отрощенко Лариса Степанівна, кандидат педагогічних 

наук, член групи забезпечення спеціальності «Середня освіта», 

доцент. 

11. Костенко Андріана Миколаївна – керівник групи 

забезпечення спеціальності «Політологія», доцент. 



12. Носова Анастасія Сергіївна, студентський декан 

факультету ІФСК. 

13. Решитько Анна Дмитрівна, заступниця голови НТСА 

факультету ІФСК. 

 

  

5.СЛУХАЛИ: 

 

Доц. Баранову С. В. про  склад навчально-методичних комплексів 

дисциплін (НМКД). 

 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Сидоренко О.П. зазначила, що за основу переліку 

структурних елементів НМКД можна взяти перелік, затверджений 

у 2021-2022 н.р. 

Викл. Назаренко О.В. висловилась за вдосконалення викладання за 

освітніми програмами, зокрема, в дистанційному/змішаному 

форматі. 

Доц. Сипченко І.В. додала про необхідність постійної актуалізації 

навчально-методичного забезпечення освітніх компонентів. 

Проф. Кобякова І.К. запропонувала затвердити такий склад 

навчально-методичних комплексів дисциплін (НМКД): 

1. Робоча програма навчальної дисципліни. 

2. Підручники, посібники, опорні конспекти лекцій. 

3. Методичні вказівки для проведення практичних, 

семінарських та лабораторних занять. 

4. Методичні вказівки для організації самостійної роботи. 

5. Методичні вказівки для виконання індивідуальних завдань 

(контрольних робіт, тестів поточного контролю, курсових робіт 

(проектів), кваліфікаційних завдань). 

6. Завдання до іспиту. 

7. Ресурси/платформи для дистанційного/змішаного 

навчання. 

 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  15 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" 

– немає 



УХВАЛИЛИ: Затвердити такий склад навчально-методичного комплексу 

дисципліни: 

1. Робоча програма навчальної дисципліни. 

2. Підручники, посібники, опорні конспекти лекцій. 

3. Методичні вказівки для проведення практичних, 

семінарських та лабораторних занять. 

4. Методичні вказівки для організації самостійної роботи. 

5. Методичні вказівки для виконання індивідуальних завдань 

(контрольних робіт, тестів поточного контролю, курсових 

робіт (проектів), кваліфікаційних завдань). 

6. Завдання до іспиту.  

7. Ресурси/платформи для дистанційного/змішаного 

навчання. 

 

 

Голова                                                                      С. В. Баранова 

Секретар                                                                       О. М. Медвідь 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ РАДИ З ЯКОСТІ 

 

24.10.22 р.                                                 м. Суми                                                  № 2 

 

Голова:   С. В. Баранова 

Вчений секретар:  О. М. Медвідь 

Присутні: Баранова С.В., Іванова Т.В., Кобякова  І. К., Купенко О.В., Медвідь О.М., 

Назаренко О. В., Опанасенко Ю., Отрощенко Л.С., Решитько А. Д., Садівничий В.О., 

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

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

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. Про внесення змін до ОПП «Журналістика», «Психологія», «Соціальна робота» та 

«Менеджмент соціокультурної діяльності» за першим рівнем вищої освіти. 

Доповідачі – гаранти освітніх програм 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Доц. Баранову С. В. про стан готовності кафедр до нового навчального 

року. 

 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Світайло Н.Д. зазначила, що звітна та планова документація 

кафедр знаходиться в задовільному стані. 

Доц. Медвідь О.М. додала про недоліки в методичному забезпеченні 

освітньої діяльності, зокрема, в оприлюдненні робочих програм 

навчальних дисциплін та НМК до них. 

Викл. Назаренко О.В. звернула увагу на позитивні та негативні моменти 

готовності кафедр до освітньої діяльності в 2022-2023 н.р. за заочною 

та дистанційною формами. 

Асп. Решитько А.Д. запропонувала визнати стан готовності кафедр до 

2022-2023 н.р. задовільним та схвалити терміни усунення зауважень, 

рекомендовані доповідачкою. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  16 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: 1. Визнати стан готовності кафедр до 2022-2023 н.р. задовільним. 

2. Схвалити рекомендовані терміни усунення зауважень. 

 

2. СЛУХАЛИ: Завідувачів кафедр про коригування каталогу дисциплін вільного 

вибору, орієнтованих на розвиток загальних компетентностей. 

 



ВИСТУПИЛИ: Доц. Медвідь О.М. зазначила про недопустимість «вдаваності» вибору 

шляхом зміни назв дисциплін при фактичній тотожності її змісту. 

Проф. Кобякова І.К. додала про запровадження обґрунтованих 

обмежень щодо необхідності вивчення дисциплін-передумов чи 

обмежень щодо одночасного вивчення дисциплін, зміст яких частково 

дублюється. 

Доц. Сипченко І.В. висловилась за підтримку включення до 

індивідуальної траєкторії здобувачів вищої совіти освітніх компонентів, 

розроблених у рамках виконання міжнародних грантових проєктів. 

Доц. Купенко О.В. запропонувала схвалити перелік дисциплін, що 

пропонуються кафедрами для включення до каталога вибіркових 

дисциплін циклу загальної підготовки. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  16 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

 

УХВАЛИЛИ: 1) 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 для складання ЄВІ (English for Common Entrance 

Examination (CEE)) 

2. Німецька мова для складання ЄВІ (German for Common Entrance 

Examination (CEE)) 

3. Англійська мова: мовні тести (В1-В2) (English: Language Tests (B1-

B2)) 

4. Базовий курс англійської мови (А1) (Basic English Course (A1)) 

5. Англійська мова (А2) (English (A2)) 

6. Комунікативна граматика англійської мови (А2) (Communicative 

Grammar of Business English (A2)) 

7. Основи англомовної бізнес-комунікації (А2) (Basic English Business 

Communication (A2)) 

8. Англійська мова (В1) (English (В1)) 

9. Англійська мова: комунікативні стратегії (В2) (English: 

Communication Strategies (B2)) 

10. Кроскультурні аспекти бізнес-комунікації (В1-В2) (Cross-Cultural 

Aspects of Business Communication (B1-B2)) 

11. Англійська мова для успішного працевлаштування (В1-В2) (English 

for Successful Employment (B1-B2)) 

12. Англійська мова міжнародного спілкування (С1) (English for 

International Communication (C1)) 

13. Англійська мова для участі у нарадах та переговорах (В2) (English for 

Meetings and Negotiations (B2)) 

14. Англійська мова (С1) (English (С1)) 

15. Англійська мова ЗМІ (English for the Media) 

16. Французька мова для початківців (А1) (French for Beginners (A1)) 

17. Французька мова (В2) (French (В2)) 



18. Німецька мова елементарного рівня (А1.1) (Elementary German 

(A1.1)) 

19. Німецька мова початкового рівня (А1.2) (German for Beginners (A1.2)) 

20. Німецька мова просунутого початкового рівня (А2.1) (Advanced 

Beginner German (А2.1)) 

21. Німецька мова середнього рівня (А2.2) (Intermediate German (A2.2)) 

22. Німецька мова індустрії гостинності (А1-А2) (German for the 

hospitality industry (A1-A2)) 

23. Англійська мова за професійним спрямуванням (English for 

Professional Purposes) 

24. Англійська мова для підготовки до ЄДКІ (English to prepare for EDKI) 

25. Медична англійська мова (А2) 

26. Медична англійська мова (В1) 

27. Медична англійська мова (В2) 

28. Медична англійська мова (С1) 

29. Французька мова для початківців (А1) 

30. Французька мова (B2) 

31. French for beginners (А1) 
32. Модуль А1: Українська мова як іноземна (Рівень А1) (в т.ч. для 

контингенту іноземних студентів спеціальностей 222 «Медицина», 

221 «Стоматологія») (Module A1: Ukrainian as a foreign language 

(Level A1)) 

33. Модуль А2: Українська мова як іноземна (Рівень А2) (в т.ч. для 

контингенту іноземних студентів  спеціальностей 222 «Медицина», 

221 «Стоматологія») (Module A2: Ukrainian as a foreign language 

(Level A2)) 

34. Модуль В1: Українська мова як іноземна (Рівень В1) (в т.ч. для 

контингенту іноземних студентів  спеціальностей 222 «Медицина», 

221 «Стоматологія») (Module B1: Ukrainian as a Foreign Language 

(Level B1)) 

35. Модуль В2: Українська мова як іноземна (Рівень В2) (в т.ч. для 

контингенту іноземних студентів  спеціальностей 222 «Медицина», 

221 «Стоматологія») (Module B2: Ukrainian as a Foreign Language 

(Level B2)) 

36. Українська мова в науково-професійній комунікації 

37. Українська мова професійного спрямування (Professional Ukrainian) 

38. Українська мова професійного спрямування (поглиблений рівень) 

(Professional Ukrainian (advanced level)) 

 

Дисципліни гуманітарного спрямування: 

1) Комунікативні функції грошей, вірусів, комп’ютерів, мови  

2) Культура професійного мовлення 

3) Мистецтво реклами 

4) Практикум з реклами і ПР 

5) Дизайн-мислення та розробка продукту (Design Thinking and 

Product Development) 

6) Сторітелінг: мистецтво ефективного інформування  

7) Психологія 

8) Психологія віртуального простору 

9) Психологія спілкування 

10) Соціальна психологія 

11) Психологія мас  

12) Гендер та сексуальна орієнтація 

13) Сучасна філософія 

14) Логіка 



15) Ораторське мистецтво 

16) Етика і естетика 

17) Політологія 

18) Соціологія 

19) Україна у світовій політиці 

20) Соціальні ролі і гендерна рівність 

21) Інформаційні війни  

22) Масова та елітарна культура  

23) Філософія культури  

24) Цінність і ціна мистецтва 

25) Медична психологія та професійне спілкування (Medical 

Psychology and Professional Communication)  
26) Гендерні студії: концепції і практики (в рамках проєкту ім. 

Жана Моне Модуль 101085224 – EUROVALID «European 

Values of Intercultural Dialogue in the field of education: 

Interdisciplinary and Inclusive Approaches») 

27) Імплементація європейських цінностей толерантності та 

соціальної доброчесності в умовах міжкультурної освіти 

Сумського державного університету (в рамках проєкту ім. Жана 

Моне Модуль 101085224 – EUROVALID «European Values of 

Intercultural Dialogue in the field of education: Interdisciplinary and 

Inclusive Approaches» (Tolerance and Social Integrity Within EU 

Values implementation into the Intercultural Education (at Sumy 

State University)) 

 

 

2) Рекомендувати затверджений каталог вибіркових дисциплін циклу 

загальної підготовки (додаток 1) до розгляду Раді із забезпечення 

якості вищої освіти СумДУ. 

 

 

 

3.СЛУХАЛИ: 

 

Завідувачів кафедр про актуалізацію каталогу дисциплін вільного 

вибору циклу професійної підготовки 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Сушкова О.М. зазначила, що через те, що для освітньої 

програми 061 Журналістика обов’язкове єдине фахове вступне 

випробування в магістратуру з використанням технологій 

зовнішнього незалежного оцінювання, до каталогу ВНД циклу 

фахової підготовки для ОС бакалавр включено дисципліни, зміст 

яких відповідає програмі ЄФВІ. 

Доц. Іванова Т.В. додала, що пропонований перелік дисциплін  

враховує відповіді здобувачів вищої освіти СумДУ щодо оцінювання 

якості освітніх програм. 

Асп. Опанасенко Ю. зауважила, що ПП-Каталоги попередньо 

розглянуті на засіданнях РПГ та ЕРР. 



Доц. Сидоренко О.П. запропонувала схвалити переліки дисциплін, 

що пропонуються для оновлення каталогу дисциплін вільного вибору 

циклу професійної та практичної підготовки за спеціальностями та 

освітніми програмами факультету на 2023/2024 н.р. в цілому. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  16 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити перелік дисциплін, що пропонуються для 

оновлення каталогу дисциплін вільного вибору циклу 

професійної та практичної підготовки за спеціальностями 

факультету на 2023/2024 н.р., у такому вигляді (Додаток 2): 

 

• за спеціальністю 035 Філологія: 

• Основи редагування перекладів 

• Переклад галузевої термінології 

• Основи інформатики та прикладної лінгвістики зі змістовим 

модулем: копірайтинг 

• Юридична термінологія 

• Основи синхронного перекладу 

 

• за спеціальністю 061 Журналістика: 

• Основи медіабізнесу 

• Основи композиції, формоутворення та медіаграфіки 

• Digital-сторітелінг  

• Історія Української журналістики, реклами та піару  

• Техніка мовлення та постановка голосу 

 

• за спеціальністю 028 Менеджмент соціокультурної 

діяльності: 

• Соціологія дозвілля 

• Соціальне партнерство та професійні комунікації 

• Культуроохоронні та культуротворчі технології 

• Волонтерська діяльність у соціокультурній сфері  

• Комп’ютерні технології та аудіо-візуальний креатив  

 

• за спеціальністю 053 Психологія: 

• Психологія спілкування  

• Гендерна психологія 

• Психологія підприємництва  

• Політична психологія  

• Психологія спорту 

 

• за спеціальністю 231 Соціальна робота: 

• Культура добросусідства 



• Психологія мас 

• Селфпроектна діяльність 

• Нормативно-правове забезпечення соціальної роботи 

• Організація публічної влади 

 

• за спеціальністю 014 Середня освіта: 

• Мотивація та самомотивація на заняттях (Motivation and self-

motivation in the classroom) 

• Лінгвосоціокультурні студії   (Linguosociocultural competence)  

• Основи мовного оцінювання (Basics of Language Assessment) 

• Аналітичне читання англійською мовою (Analytical Reading in 

English) 

• Електронні засоби навчання (E-Learning Tools) 

 

 

1) за освітньою програмою «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 

• Комунікативна німецька через країнознавство 

• Переклад текстів з цивільного права 

• Нотаріальний переклад  

• Практика перекладу текстів з міжнародного права 

• Практика перекладу з німецької мови для економістів 

• Мова сталих брендів 

• 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 

• Стала лінгвістика 

• Лінгвосинергетика 

 

• за освітньою програмою «Журналістика»: 

• Майстерність радіо- й телевізійного ведучого  

• Сучасна медіа-проблематика  

• Міжнародна журналістика 

• DATA журналістика 

• Літературна журналістика в системі ЗМІ 

• Дизайн медіа: газетно-журнальні, книжкові та аркушеві 

видання  

• Міжкультурні комунікації 



• Орфоепічний медіапрактикум  

• Журналістика й психоаналіз 

• Редакція корпоративного медіа 

• Історичні медіа-проєкти 

• Медіапедагогічна майстерність 

• Стартапи у медіасфері 

 

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

• Тренди сучасної теорії реклами  

• Креатив та креативне мислення у рекламі  

• Організація рекламної та ПР-агенції 

• Семіотика в рекламі та ПР  

• Сценарій рекламного відео 

• Основи спічрайтингу 

• Експобізнес 

• Ескізний малюнок і основи композиції  

• Майстерність радіо- й телевізійного ведучого 

 

4) за освітньою програмою «Менеджмент соціокультурної 

діяльності»: 

• Освітні стратегії та просвітницька діяльність 

• Регіональні практики з соціокультурної діяльності 

• Туризм та рекреаційна діяльність  

• Організаційно-екскурсійна діяльність  

• Основи сценічного руху та пластики 

• Фестивальна діяльність у соціокультурній сфері 

• Організація галерейної діяльності 

5) за освітньою програмою «Психологія»: 

• Арттерапія  

• Структурна психодіагностика 

• Зоопсихологія 

• Сімейне консультування 

• Віктимологія та профайлінг 

• Девіантологія 

• Соціологія повсякденності 

• Психологія реклами 

• Психологія творчості 

• Психологічна термінологія в зарубіжних наукових текстах 

 

6) ) за освітньою програмою «Соціальна робота»: 

• Корпоративна культура та формування команди 

• Арт-терапія в соціальній роботі 

• Етнопсихологія 

• Психологія кар’єри та коучинг-технології 

• Соціологія повсякденності зі змістовним модулем: Соціологія 

сім’ї  

• 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 

 

7) за освітньою програмою «Політичні технології та аналітика»: 

• Основні політичні доктрини сучасності 

• Інформаційно-аналітична діяльність в державних і 

недержавних установах 

• Порівняльна політологія 

• Зовнiщньополiтичний стратегiчний курс України 

• Технології переговорної діяльності 

• Політична психологія 

 

8) за освітньою програмою «Організаційна психологія»: 

• Конфліктологія з основами медіації 
• Психологія кар’єри та коучинг-технології 
• Психологія віртуалізації в професійній діяльності 
• Робота психолога з громадськими організаціями 

• Короткострокові методи психологічної допомоги персоналу в 

організаціях 

• Основи сугестивного впливу в діловому спілкуванні 
• Бізнес-тренінги та організаційні ігри 

• Математична статистика у психологічних дослідженнях 
 

 

3. Рекомендувати затверджені каталоги вибіркових дисциплін циклу 

загальної підготовки (додатки 2 і 3) до розгляду Раді із забезпечення 

якості вищої освіти СумДУ. 

 

  

4.СЛУХАЛИ: 

 

Доц. Сипченко І.В., керівницю робочої проєктної групи освітньо-

професійної програми «Журналістика», про внесення змін до 

структурно-логічної схеми та навчального плану ОПП «Журналістика» 

за першим рівнем вищої освіти. 

Доц. Іванову Т.В., керівницю групи забезпечення спеціальності 

«Психологія», про внесення змін до ОПП «Психологія» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Доц. Купенко О.В., керівницю групи забезпечення спеціальності 

«Соціальна робота», про внесення змін до ОПП «Соціальна робота» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Доц. Світайло Н.Д., керівницю групи забезпечення спеціальності 

«Менеджмент соціокультурної діяльності», про внесення змін до 

структурно-логічної схеми та навчального плану ОПП «Менеджмент 



соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти. 
 

ВИСТУПИЛИ: Проф. Таценко Н.В. зазначила, що вдосконалення змісту освітніх 

програм важливе для забезпечення їх конкурентоспроможності на 

ринку освітніх послуг. 

Доц. Сидоренко О.П.  додала, що зміни, про які йшлося, є відповіддю на 

зауваження стейкхолдерів до моніторингу  та перегляду ОП. 

Проф. Садівничий В.О. зауважив, що кафедра журналістики та філології 

пропонує зміни до навчального плану 2023/2024 навчального року 

освітньої програми «Журналістика», виходячи з рекомендацій членів 

експертної ради роботодавців та робочої проєктної групи. 

Проф. Кобякова І.К. висловила думку про те, що зміни в структурно-

логічних-схемах та навчальних планах призведуть до вдосконалення 

викладання за освітніми програмами. 

 Асп. Решитько А.Д.  погодилася з проф. Кобяковою І.К. 

Доц. Сушкова О.М. зазначила, що пропозиції, представлені керівниками 

робочих проєктних груп, є такими, що відповідають визначеним 

стандартами позиціям і  сприятимуть модернізації освітніх програм. 

Доц. Медвідь О.М. висловила пропозицію схвалити пропоновані зміни 

до ОПП «Журналістика», «Психологія», «Соціальна робота» та 

«Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти, структурно-логічних схем і навчальних планів та 

рекомендувати їх до розгляду Раді із забезпечення якості вищої освіти 

СумДУ. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  16 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: 1) 1) схвалити зміни до ОПП «Журналістика» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти, структурно-логічної схеми і навчального плану: 

• дисципліну «Теорія масової комунікації, комунікаційні 

технології та основи журналістикознавчих досліджень» замінити 

на дисципліну «Теорія масової комунікації та інформації»; 

• дисципліну «Репортерська праця та новинне письмо» замінити 

дисципліною «Тренінг курс телевізійна сценарна майстерність і 

режисура»; 

• дисципліну «Інтернет-журналістика та новітні медіа» замінити на 

дисципліну «Кросмедійне виробництво на інтернет-

журналістика»; 



 

2) 2) схвалити зміни до ОПП «Психологія» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти, структурно-логічної схеми і навчального плану: 

• диференціювати дисципліну «Загальна та експериментальна 

психологія» на «Загальну психологію» та «Експериментальну 

психологію», при цьому поставити «Експериментальну 

психологію» у 4-му семестрі, «Психологію віртуального 

простору» перенести у 7-й семестр, а дисципліну «Психологія 

релігії» – у 8-й семестр; 

• поміняти семестрами "Психофізіологію" та "Основи 

психологічного тренінгу"; 

• перенести дисципліну «Теорію особистості» у 2-й семестр, 

«Психологію розвитку та педагогічну психологію» – у 3-й та 4-й 

семестри, «Медичну психологію та основи сексології» – у 6-й 

семестр; 

3) 3) схвалити зміни до ОПП «Соціальна робота» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, структурно-логічної схеми і 

навчального плану: 

• внести зміни до профілю освітньої програми, зокрема, в частині 

фахових компетентностей (додати ФК 21, 22, 23) та програмних 

результатів навчання (додати ПРН 24, 25, 26), її основного фокусу, 

придатності до працевлаштування тощо; 

• внести зміни  в структурно-логічну схему освітньої програми та 

в матриці відповідності: 

- поєднати освітні компоненти «Проєктний менеджмент в 

соціальній роботі» та «Фандрайзинг у соціальній роботі»; 

- вилучити назви змістових модулів із назв освітніх 

компонентів «Професійні комунікації та соціальне партнерство», 

«Технології соціальної роботи», при цьому зміст освітніх 

компонентів не скорочувався; 

- в окремий компонент винести «Кризову психологію з 

основами консультування», замінивши нею освітній компонент 

«Стратегічний менеджмент зі змістовим модулем: Менеджмент 

соціальної роботи», питання менеджменту розкрити в дисципліні 

«Проектний менеджмент в соціальній роботі із змістовим модулем: 

Фандрайзинг у соціальній роботі»; 

- запровадити новий освітній компонент «Міжнародні 

стандарти та іноземні практики соціальної роботи»; 

• 4) схвалити зміни до ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в частині її структурно-

логічної схеми та навчального плану:  



• включити ОК «Медіакультура та основи медіа менеджменту»; 

• ввести ОК «Ораторське мистецтво та спічрайтинг»,  ОК 

«Культурна політика та адвокація культури».   

 

 

4) 5) рекомендувати до розгляду Раді із забезпечення якості вищої освіти 

СумДУ зміни до ОПП «Журналістика», «Психологія», «Соціальна 

робота» та «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, їх структурно-логічних схем і 

навчальних планів. 

 

Голова                                                                      С. В. Баранова 

Секретар                                                                       О. М. Медвідь 

 


