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ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ РАДИ З ЯКОСТІ 

 

30.08.21 р.                                                 м. Суми                                                  № 1 

 

Голова:   С. В. Баранова 

Вчений секретар:  О. М. Медвідь 

Присутні: Баранова С.В., Дяговченко Л.С., Кобякова  І. К., 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., Тарасюк Д. С., Таценко Н.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про затвердження плану роботи Ради із забезпечення якості 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. Про склад Ради із забезпечення якості вищої освіти факультету іноземної філології та 

соціальних комунікацій на 2021-2022 навчальний рік. 

Доповідач – Баранова С. В. 

 

5. Про створення Групи експертизи якості освітніх програм.  

Доповідач – Медвідь О.М. 

 

6. Про затвердження гарантів освітніх програм. 

Доповідач – Сушкова О.М. 

 

 

 

 

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

забезпечення якості вищої освіти факультету іноземної філології та 

соціальних комунікацій на 2021-2022 навчальний рік. 

 



ВИСТУПИЛИ: Проф. Кобякова І.К. висловила думку, що плану роботи Ради із 

забезпечення якості вищої освіти враховує рекомендації Ради із 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти СумДУ. 

Доц. Світайло Н.Д. зазначила, що питання порядку денного засідань є 

різновекторними.   

Асп. Дяговченко Л. С. запропонувала затвердити план роботи Ради із 

забезпечення якості вищої освіти факультету іноземної філології та 

соціальних комунікацій на 2021-2022 навчальний рік. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Затвердити план роботи Ради із забезпечення якості вищої освіти 

факультету іноземної філології та соціальних комунікацій на 2021-2022 

навчальний рік. 

 

2. СЛУХАЛИ: Завідувачів кафедр про перезатвердження робочих програм навчальних 

дисциплін на 2021-2022 н.р. 

 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Сидоренко О.П. зазначила, що робочі програми оформлені 

відповідно до методичної інструкції до їх оформлення, затвердженої в 

університеті. 

Проф. Таценко Н.В. додала про оприлюднення силабусів навчальних 

дисциплін в Каталозі курсів на головному сайті СумДУ.. 

Доц. Медвідь О.М. висловила пропозицію перезатвердити робочі 

програми навчальних дисциплін, закріплених за кафедрами факультету, 

на 2021-2022 н.р. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

 

УХВАЛИЛИ: Перезатвердити робочі програми навчальних дисциплін, закріплених 

за кафедрами факультету, на 2021-2022 н.р. 

  

3.СЛУХАЛИ: 

 

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

комплексів дисциплін (НМКД). 



ВИСТУПИЛИ: Доц. Сушкова О.М. зазначила, що НМКД дисциплін мають 

забезпечувати усі її складові. 

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

опис дисципліни, компетентностей, які вона забезпечує слід 

оприлюднювати на сайті кафедри. 

Проф. Кобякова І.К. висловила пропозицію затвердити такий 

перелік складових навчально-методичного комплексу 

україномовних та англомовних дисциплін: 

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 та 

виконання індивідуальних завдань здобувачів освіти. 

5. Завдання для індивідуальної роботи (контрольних робіт, 

курсових робіт (проектів), кваліфікаційні завдання). 

6. Завдання до іспиту. 

Проф. Садівничий В.О. додав про вимогу наявності навчально-

методичних комплексів дисциплін на освітній платформі СумДУ в 

обсязі, необхідному для виконання завдань, передбачених 

силабусами. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Затвердити такі вимоги до навчально-методичних комплексів 

дисциплін (НМКД): 

1) Перелік складових навчально-методичного комплексу 

україномовних та англомовних дисциплін: 

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 та 

виконання індивідуальних завдань здобувачів освіти. 

5. Завдання для контрольних робіт, курсових робіт (проектів), 

кваліфікаційні завдання. 

6. Завдання до іспиту. 



 

2) Наявність навчально-методичних комплексів дисциплін на 

освітній платформі СумДУ в обсязі, необхідному для 

виконання завдань, передбачених силабусами. 

 

 

 

4.СЛУХАЛИ: 

 

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

освіти факультету іноземної філології та соціальних 

комунікацій на 2021-2022 навчальний рік. 

ВИСТУПИЛИ: Проф. Таценко Н. В. зазначила, що оновлення складу Ради з якості 

зумовлене кадровими змінами. 

Асп. Решитько А. Д. додала, що при формуванні ради повністю 

керувалися Положенням про Раду із забезпечення якості вищої 

освіти структурного підрозділу (інституту, навчально-наукового 

інституту, факультету, центру заочної, дистанційної та вечірньої 

форм навчання) Сумського державного університету. 

Доц. Медвідь запропонувала затвердити зазначений доповідачем 

склад Ради з якості факультету ІФСК. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Затвердити такий склад Ради з якості факультету ІФСК: 

1. Олена СУШКОВА – декан факультету іноземної філології 

та соціальних комунікацій, доцент  

2. Світлана БАРАНОВА – голова Ради з якості факультету 

іноземної філології та соціальних комунікацій, заступник 

декана з методичної роботи, доцент 

3. Олена МЕДВІДЬ – секретар Ради з якості, заступник декана 

з навчально-організаційної роботи, доцент 

4. Олена НАЗАРЕНКО – заступник декана з заочної, 

дистанційної форм навчання 

5. Інна СИПЧЕНКО – заступник декана з профорієнтаційної 

роботи, доцент 

6. Андрій ЛЕБІДЬ – заступник декана  з практично-

орієнтованої підготовки студентів та інтеграційних зв'язків 

із замовниками кадрів, професор 

7. Ольга СИДОРЕНКО – завідувач кафедри мовної підготовки 

іноземних громадян, доцент 

8. Наталія ТАЦЕНКО – завідувач кафедри іноземних мов, 

професор 



9. Ірина КОБЯКОВА – завідувач кафедри германської 

філології, професор, керівник групи забезпечення 

спеціальності «Філологія» 

10. Володимир САДІВНИЧИЙ – завідувач кафедри 

журналістики та філології, професор, керівник групи 

забезпечення спеціальності «Журналістика» 

11. Ніна СВІТАЙЛО – завідувач кафедри психології, 

політології та соціокультурних технологій, доцент, 

керівник групи забезпечення спеціальності «Менеджмент 

соціокультурної діяльності» 

12. Тетяна ІВАНОВА – керівник групи забезпечення 

спеціальності «Психологія», доцент.  

13. Олена КУПЕНКО – керівник групи забезпечення 

спеціальності «Соціальна робота», доцент. 

14. Анастасія НОСОВА  – студентський декан факультету 

ІФСК 

15. Дар’я ТАРАСЮК – перший заступник студентського 

декана з навчальної роботи 

16. Лілія ДЯГОВЧЕНКО – аспірантка кафедри журналістики та 

філології  

17. Анна РЕШИТЬКО – заступниця голови НТСА факультету 

ІФСК 

 

 

5.СЛУХАЛИ: 

 

Доц. Медвідь О. М. про створення Групи експертизи якості 

освітніх програм факультету ІФСК. 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Баранова С. В. зазначила, хто має входити до Групи 

експертизи якості освітніх програм відповідно до Положення про 

Раду із забезпечення якості вищої освіти структурного підрозділу 

(інституту, навчально-наукового інституту, факультету, центру 

заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання) Сумського 

державного університету. 

Доц Сидоренко О. П. зауважила, що залучення 

висококваліфікованих науково-педагогічних працівників 

університету необхідне для якісного аналізу опису ОП та її 

профілю. 

Доц. Світайло Н. Д. додала, що для оцінки якості навчальних 

планів у частині освітніх компонентів вагома думка представників 

органів студентського самоврядування. 

Доц. Сушкова О. М. запропонувала сформувати 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, професор, керівник групи забезпечення 

спеціальності «Журналістика».  

4. Світайло Ніна Дмитрівна, завідувач кафедри психології, 

політології та соціокультурних технологій, доцент, керівник групи 

забезпечення спеціальності «Менеджмент соціокультурної 

діяльності».  

5. Іванова Тетяна Володимирівна, доцент, керівник групи 

забезпечення спеціальності «Психологія».  

6. Купенко Олена Володимирівна, доцент, керівник групи 

забезпечення спеціальності «Соціальна робота». 

7. Кобякова Ірина Карпівна, завідувач кафедри германської 

філології, професор, керівник групи забезпечення спеціальності 

«Філологія». 

8. Сидоренко Ольга Павлівна, завідувач кафедри мовної 

підготовки іноземних громадян, доцент.  

9. Таценко Наталія Віталіївна, завідувач кафедри іноземних 

мов, професор. 

10. Носова Анастасія Сергіївна, студентський декан 

факультету ІФСК. 

11. Решитько Анна Дмитрівна, заступниця голови НТСА 

факультету ІФСК. 

 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Сформувати 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, професор, керівник групи забезпечення 

спеціальності «Журналістика». 

4. Світайло Ніна Дмитрівна, завідувач кафедри психології, 

політології та соціокультурних технологій, доцент, керівник групи 

забезпечення спеціальності «Менеджмент соціокультурної 

діяльності». 

5. Іванова Тетяна Володимирівна, доцент, керівник групи 

забезпечення спеціальності «Психологія». 

6. Купенко Олена Володимирівна, доцент, керівник групи 

забезпечення спеціальності «Соціальна робота». 



7. Кобякова Ірина Карпівна, завідувач кафедри германської 

філології, професор, керівник групи забезпечення спеціальності 

«Філологія». 

8. Сидоренко Ольга Павлівна, завідувач кафедри мовної 

підготовки іноземних громадян, доцент.  

9. Таценко Наталія Віталіївна, завідувач кафедри іноземних 

мов, професор. 

10. Носова Анастасія Сергіївна, студентський декан 

факультету ІФСК. 

11. Решитько Анна Дмитрівна, заступниця голови НТСА 

факультету ІФСК. 

 

 

7.СЛУХАЛИ: 

 

Доц. Сушкову О.М.  про затвердження гарантів освітніх програм. 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Медвідь О.М. висловилась про необхідність актуалізації 

інформації щодо кадрового складу працівників, що забезпечують 

реалізацію освітньої діяльності університету. 

 Доц. Сидоренко О.П. додала про врахування вимог 

п.35 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності при 

формуванні РПГ. 

Проф. Лебідь А.Є запропонував затвердити рекомендований 

перелік гарантів освітніх програм факультету. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" 

– немає 

УХВАЛИЛИ: Затвердити такий перелік гарантів освітніх програм: 

 

Освітня програма Гарант 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – англійська 

(бакалавр) 

Баранова С.В.,  
к. філол. н., доц. 

 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – англійська 

(магістр) 

Кобякова І.К.,  
к. філол.н., проф. 

 

Германські мови та 

літератури (переклад 

Таценко Н.В., 
д. філол.н., проф. 

 



включно), перша – англійська 

(доктор філософії) 

Журналістика (бакалавр) Сипченко І.В., 
к. н. із соц. комунік,  доц. 

кафедри журналістики та 

філології 

Журналістика (магістр) Жиленко І. Р., д.філол.н, доц. 

кафедри журналістики та 

філології 

Журналістика (доктор 

філософії) 

Садівничий В.О., 
д. н. із соц. комунік, доцент 

 

Реклама і зв’язки з 

громадськістю (бакалавр) 

Ковальова Т.В, 

к.н. із соц.комунік.,  доц. 

кафедри журналістики та 

філології 

Реклама і зв’язки з 

громадськістю (магістр) 

Яненко Я.В., д.н. із соц. 

комунік.,  доц. кафедри 

журналістики та філології 

Соціальна робота Купенко О.В., 
к. пед. н., доц. 

Психологія Іванова Т.В., 

к.психол.н, доц. 

Менеджмент соціокультурної 

діяльності (бакалавр) 

Світайло Н.Д., 

к.філос.н., доц. 

Філософія Лебідь А.Є., 

д.філос.н., проф. 
 

 

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 

 

06.09.21 р.                                                 м. Суми                                                  № 2 

Голова:   С. В. Баранова 

Вчений секретар:  О. М. Медвідь 

Присутні: Баранова С.В., Дяговченко Л.С., Іванова Т. В., 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 

 

Про визначення відповідності спеціальностей за Міжнародною стандартною класифікацією 

освіти. 

Доповідач – Баранова С. В. 

 

 

СЛУХАЛИ: Доц. Баранову С. В. про визначення відповідності спеціальностей за 

Міжнародною стандартною класифікацією освіти. 

 

ВИСТУПИЛИ: Проф. Садівничий В.О. зазначив, що узгодження назв спеціальностей, за 

якими здійснюється  підготовка здобувачів вищої освіти в Україні, з 

найменуваннями за Міжнародною стандартною класифікацією освіти 

важливе для визнання дипломів випускників та їх працевлаштування. 

Проф. Кобякова І.К. оголосила рішення робочих проєктних груп, що 

спеціальності «Філологія» відповідає «Language acquisition» за МСКО. 

Доц. Світайло Н.Д. довела до відома присутніх, що спеціальності 

«Соціальна робота» відповідає «Social work and counselling» за МСКО. 

Проф. Лебідь А.Є. запропонував затвердити таку відповідність 

спеціальностей за Міжнародною стандартною класифікацією освіти: 

 

Код Українська 

назва 

спеціальності 

Переклад 

МОН 

Код Спеціальність за 

МСКО 

028 Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності 

Socio-cultural 

event 

management 

0413 Management and 

administration 

033 Філософія Philosophy 0223 Philosophy and 

ethics 

035 Філологія Philology 0231 Language 

acquisition 

053 Психологія Psychology 0313 Psychology 

061 Журналістика Journalism 0321 Journalism and 

reporting 

231  Соціальна 

робота 

Social work 0923 Social work and 

counselling 

 

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



 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  15 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити таку відповідність спеціальностей за Міжнародною 

стандартною класифікацією освіти: 

Код Українська 

назва 

спеціальності 

Переклад 

МОН 

Код Спеціальність за 

МСКО 

028 Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності 

Socio-cultural 

event 

management 

0413 Management and 

administration 

033 Філософія Philosophy 0223 Philosophy and 

ethics 

035 Філологія Philology 0231 Language 

acquisition 

053 Психологія Psychology 0313 Psychology 

061 Журналістика Journalism 0321 Journalism and 

reporting 

231  Соціальна 

робота 

Social work 0923 Social work and 

counselling 

 

 

 

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 

 

25.10.21 р.                                                 м. Суми                                                  № 3 

Голова:   С. В. Баранова 

Вчений секретар:  О. М. Медвідь 

Присутні: Баранова С.В., Дяговченко Л.С., Іванова Т. В., Кобякова  І. К., 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. 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  започаткування освітньо-професійної  програми «Політичні технології та аналітика» 

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 

Доповідач – Костенко А.М. 

5. Доц. Отрощенко Л.С., керівника робочої групи, про започаткування освітньо-професійної 

програми «Англійська мова, німецька мова та зарубіжна література» за першим рівнем 

вищої освіти. 

Доповідач – Отрощенко Л.С. 

6. Про внесення змін до структурно-логічної схеми та навчального плану ОПП «Германські 

мови та літератури (переклад включно), перша - англійська» за першим рівнем вищої 

освіти. 

Доповідач – Баранова С. В. 

 

 

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

факультету до 2021-2022 н. р. 

 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Сипченко І.В. висловилась про наявність на кафедрах усієї 

обліково-звітної та планової документації. 

Асп. Дяговченко Л.С.  звернула увагу членів ради на недоліки в робочих 

програмах навальних дисциплін. 

Викл. Назаренко О.В. зазначила, що професорсько-викладацький склад 

факультету має активізувати застосування в освітньому процесі 



змішаного навчання, зокрема, з використанням ресурсів та платформ 

OCW-СумДУ та МІХ СумДУ. 

Проф. Лебідь А.Є. висловив пропозицію вважати стан підготовки 

кафедр  германської філології; іноземних мов, мовної підготовки 

іноземних громадян; журналістики та філології; психології, політології 

та соціокультурних технологій до роботи у 2021-2022 навчальному році  

задовільним. 

Степанов В.В. додав, що зауваження комісій мають бути усунуті за 

графіком. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: 1) Стан підготовки кафедр  германської філології; іноземних мов, 

мовної підготовки іноземних громадян; журналістики та 

філології; психології, політології та соціокультурних технологій 

до роботи у 2021-2022 навчальному році вважати  задовільним. 

2) Кафедрам усунути зауваження комісій відповідно до графіка. 

 

2. СЛУХАЛИ: Завідувачів кафедр про коригування каталогу дисциплін вільного 

вибору, орієнтованих на розвиток загальних компетентностей. 

 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Сушкова О.М. зазначила, що пропоновані кафедрами ДВВ  циклу 

загальної підготовки сприятимуть розширенню можливостей 

формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої 

освіти СумДУ та забезпеченню дотримання п. 2.4 «Критеріїв 

оцінювання якості освітньої програми» 

Доц. Світайло Н.Д. зауважила, що були враховані результати 

опитування здобувачів вищої освіти СумДУ щодо якості реалізації права 

на вибір навчальних дисциплін. 

 

Проф. Садівничий В.О. додав, що в пропонований перелік уключені 

дисципліни, які забезпечують набуття здобувачами вищої освіти знань, 

навичок і компетентностей, спрямованих на досягнення Цілей сталого 

розвитку ООН до 2030 р. 

  

Доц. Медвідь О.М. висловила пропозицію затвердити перелік 

дисциплін, які мають гуманітарне спрямування та орієнтовані на 

іншомовну підготовку здобувачів, і рекомендувати до розгляду Раді із 

забезпечення якості вищої освіти СумДУ питання щодо їх 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: 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) Поглиблений курс англійської мови (з методикою підготовки до 

складання ЄВІ) (Profound English Language Course (with the 

Methods of Preparation for Common Entrance Examination)) 

5) Базовий курс англійської мови (А1) (Basic English Course (A1)) 

6) Англійська мова (А2) (English (A2)) 

7) Комунікативна граматика ділової англійської мови (А2) 

(Communicative Grammar of Business English (A2)) 

8) Основи англомовної бізнес-комунікації (А2) (Basic English 

Business Communication (A2)) 

9) Англійська мова (В1) (English (В1)) 

10) Англійська мова: комунікативні стратегії (В2) (English: 

Communication Strategies (B2)) 

11) Кроскультурні аспекти бізнес-комунікації (В1-В2) (Cross-

Cultural Aspects of Business Communication (B1-B2)) 

12) Англійська мова для успішного працевлаштування (В1-В2) 

(English for Successful Employment (B1-B2)) 

13) Англійська мова міжнародного спілкування (С1) (English for 

International Communication (C1)) 

14) Англійська мова науки і техніки (С1) (English for Science and 

Technology (C1)) 

15) Англійська мова для участі у нарадах та переговорах (В2) 

(English for Meetings and Negotiations (B2)) 

16) Англійська мова (С1) (English (С1)) 

17) Англійська мова ЗМІ (English for the Media) 

18) Французька мова для початківців (А1) (French for Beginners 

(A1)) 

19) Французька мова (В2) (French (В2)) 

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

(A1.1)) 

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

(A1.2)) 

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

Beginner German (А2.1)) 

23) Німецька мова середнього рівня (А2.2) (Intermediate German 

(A2.2)) 

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

hospitality industry (A1-A2)) 



25) Англійська мова за професійним спрямуванням (English for 

Professional Purposes) 

26) Англійська мова для підготовки до ЄДКІ (English to prepare for 

EDKI) 

27) Медична англійська мова (А2) 

28) Медична англійська мова (В1) 

29) Медична англійська мова (В2) 

30) Медична англійська мова (С1) 

31) Модуль А1: Українська мова як іноземна (Рівень А1) (для 

контингенту іноземних студентів спеціальностей 222 

«Медицина», 221 «Стоматологія») (Module A1: Ukrainian as a 

foreign language (Level A1)) 

32) Модуль А2: Українська мова як іноземна (Рівень А2) (для 

контингенту іноземних студентів  спеціальностей 222 

«Медицина», 221 «Стоматологія») (Module A2: Ukrainian as a 

foreign language (Level A2)) 

33) Модуль В1: Українська мова як іноземна (Рівень В1) (для 

контингенту іноземних студентів  спеціальностей 222 

«Медицина», 221 «Стоматологія») (Module B1: Ukrainian as a 

Foreign Language (Level B1)) 

34) Модуль В2: Українська мова як іноземна (Рівень В2) (Module 

B2: Ukrainian as a Foreign Language (Level B2)) 

35) Українська мова в науково-професійній комунікації 

36) Українська мова професійного спрямування (Professional 

Ukrainian) 

37) Українська мова професійного спрямування (поглиблений 

рівень) (Professional Ukrainian (advanced level)) 

 

 

Дисципліни гуманітарного спрямування: 

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

39) Медіакомпетенція та  медіаінтелект (Media competence and 

media intelligence)  

40) Мистецтво реклами 

41) Практикум з реклами і ПР 

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

Product Development) 

43) Мистецтво сторітелінгу 

44) Психологія 

45) Психологія віртуального простору 

46) Психологія спілкування 

47) Соціальна психологія 

48) Психологія мас  

49) Гендер та сексуальна орієнтація 

50) Сучасна філософія 

51) Логіка 

52) Ораторське мистецтво 

53) Етика і естетика 

54) Політологія 

55) Україна у світовій політиці 

56) Соціальні ролі і гендерна рівність 

57) Інформаційні війни  



58) Масова та елітарна культура  

59) Філософія культури  

60) Цінність і ціна мистецтва 

 

 

3) Рекомендувати затверджений каталог вибіркових дисциплін 

циклу загальної підготовки (додаток 1) до розгляду Раді із 

забезпечення якості вищої освіти СумДУ. 

  

3.СЛУХАЛИ: 

 

Завідувачів випускових кафедр про актуалізацію каталогу дисциплін 

вільного вибору циклу професійної підготовки. 

ВИСТУПИЛИ: Проф. Садівничий В.О. зазначив, що актуалізація переліку 

дисциплін вільного вибору циклу професійної підготовки зумовлена 

урахуванням результатів опитування здобувачів щодо організації їх 

вивчення та результатів моніторингу ринку праці. 

Доц. Сидоренко О.П. додала про важливість розширення каталогу за 

рахунок дисциплін, що викладаються мовами Європейського Союзу. 

Проф. Кобякова І.К. прокоментувала відсутність дублювання 

тематики в пропонованих вибіркових компонентах. 

Доц. Медвідь О.М. висунула пропозицію затвердити переліки 

дисциплін, що пропонуються для оновлення каталогу дисциплін 

вільного вибору циклу професійної та практичної підготовки за  

спеціальностями  й освітніми програмами на 2022/2023 н.р. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити перелік дисциплін, що пропонуються для 

оновлення каталогу дисциплін вільного вибору циклу 

професійної та практичної підготовки за спеціальностями на 

2022/2023 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: 

 Телеоператорство 

 Фотосправа 



 Основи медіабізнесу 

 Основи композиції, формоутворення та медіаграфіки 

 Digital-сторітелінг 

 

 за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної 

діяльності»: 

 Соціологія дозвілля 

 Соціальне партнерство і професійна комунікація 

 Культуроохоронні та культуротворчі технології 

 Історія світових цивілізацій 

 

 за спеціальністю 053 «Психологія»: 

 Психологія спілкування  

 Гендерна психологія 

 Психологія підприємництва  

 Політична психологія зі змістовним модулем: Цілі сталого 

розвитку  

 Психологія спорту 

 

 за спеціальністю 231 «Соціальна робота»: 

 Культура добросусідства 

 Психологія мас 

 Селфпроектна діяльність 

 Нормативно-правове забезпечення соціальної роботи 

 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 

2022/2023 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: 

 Майстерність радіо- та телеведучого  

 Сучасна медіа-проблематика  

 Історія Української журналістики  

 Комунікаційна компанія в інтернет-середовищі 

 Міжнародна журналістика 

 DATA журналістика 

 Історія зарубіжної журналістики 

 Літературно-художня критика у ЗМІ 

 Літературна журналістика в системі ЗМІ 

 Дизайн медіа: газетно-журнальні, книжкові та аркушеві 

видання  

 Міжкультурні комунікації 

 Літературна робота журналіста 

 Жанрові тенденції художньо-публіцистичної прози 

 Еволюція світової публіцистики 

 

 

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

громадськістю:  

 Тренди сучасної реклами 

 Фотореклама  

 Креатив та креативне мислення у рекламі  

 Імідж і стереотипи в рекламі  

 Корпоративні комунікації 

 Історія української реклами та PR  

 Організація рекламної та ПР-агенції 

 Семіотика в рекламі та PR  

 Реклама і культура суспільства  

 Неймінг у рекламі і ПР 

 Теорія і практика рекламного впливу  

 Основи рекламної діяльності в сучасних умовах 

 Експобізнес  

 

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 сценарно-режисерської діяльності  

 

5) за освітньою програмою 053 «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 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 

 

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. Костенко А.М. про  започаткування освітньо-професійної  

програми «Політичні технології та аналітика» за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти. 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Світайло Н.Д. зазначила, що освітня програма пройшла 

обговорення з фахівцями наукового, громадського та політичного 

секторів, які дали позитивну оцінку.  

Проф. Лебідь А.Є. додав, що кафедрою психології, політології та 

соціокультурних технологій розроблено опис відповідних освітніх 

програм та навчальних планів, проведено їх експертизу зовнішніми та 

внутрішніми стейкхолдерами. 

Доц. Сипченко І.В. звернула увагу на прикладне значення програми. 

Доц. Медвідь О.М. додала, що освітня програма відповідає місії та 

стратегії СумДУ. 

Доц. Сушкова О.М. висловила пропозицію рекомендувати до розгляду 

Радою із забезпечення якості вищої освіти СумДУ опису та навчального 

плану за освітньо-професійною програмою «Політичні технології та 



аналітика» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, що 

запроваджується в 2022-2023 н.р. вперше. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до розгляду Радою із забезпечення якості вищої освіти 

СумДУ опису та навчального плану за освітньо-професійною 

програмою «Політичні технології та аналітика» за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти, що запроваджується в 2022-2023 

н.р. вперше. 

  

5.СЛУХАЛИ: Доц. Отрощенко Л.С., керівника робочої групи, про 

започаткування освітньо-професійної програми «Англійська 

мова, німецька мова та зарубіжна література» за першим 

рівнем вищої освіти. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Доц. Медвідь О.М. зазначила, що ОПП «Англійська мова, 

німецька мова та зарубіжна література»  розроблена 

відповідно до місії  та стратегії Сумського державного 

університету. 

Доц. Сидоренко О.П. зауважила, що особливістю програми є 

поєднання поглибленого вивчення англійської мови, 

німецької мови та зарубіжної літератури з вивченням 

теоретико-лінгвістичних, психолого-педагогічних дисциплін, 

навчальною та виробничою педагогічною практичною 

підготовкою.  

Доц. Світайло Н.Д додала, що науково-педагогічні 

працівники, які забезпечують освітню програму за 

кваліфікацією відповідають профілю і напряму дисциплін, 

що викладаються, мають необхідний стаж педагогічної 

роботи та досвід практичної роботи. 

 

Асп. Дяговченко Л.С. звернула увагу на коректність 

структурно-логічної схеми освітніх компонентів навчального 

плану. 

 

Доц. Сушкова О.М. висловила пропозицію схвалити та 

рекомендувати до розгляду Радою із забезпечення якості 

вищої освіти СумДУ опису та навчального плану за освітньо-



професійною програмою «Англійська мова, німецька мова 

та зарубіжна література» за першим рівнем вищої освіти. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.  

Схвалити та рекомендувати до розгляду Радою із 

забезпечення якості вищої освіти СумДУ опису та 

навчального плану за освітньо-професійною програмою 

«Англійська мова, німецька мова та зарубіжна 

література», за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, 

що запроваджується в 2022-2023 н.р. вперше. 

 2.  

6.СЛУХАЛИ: Доц. Баранову С.В., керівника робочої проєктної групи 

освітньо-професійної програми «Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша - англійська», про 

внесення змін до структурно-логічної схеми та навчального 

плану ОПП «Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша - англійська» за першим рівнем вищої 

освіти. 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Медвідь О.М. зазначила, що вивчення дисципліни 

«Порівняльна стилістика і граматика англійської та 

української мов» має передувати написанню курсової роботи 

з філології. 

Проф. Кобякова І.К. погодилася з рішенням робочої 

проєктної групи про те, що дисципліни «Теоретична 

фонетика» та «Теоретична граматика зі змістовим модулем: 

граматичні проблеми перекладу» сприяють формуванню 

фахових компетентностей і мають бути перенесені до блоку 

професійних дисциплін, а орієнтовані на розвиток загальних 

компететностей  «Методику викладання іноземних мов – КР» 

та «Основи наукових досліджень – КР» слід включити до 

блоку дисциплін загальної підготовки. 

 

Асп. Решитько А.Д. підтримала думку Кобякової І.К.  

 

Доц. Світайло Н.Д. висловила пропозицію рекомендувати 

Раді із забезпечення якості вищої освіти СумДУ схвалити 

пропоновані зміни до освітньо-професійної програми 

«Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська» за першим рівнем вищої освіти у 



частині навчального плану та структурно логічної схеми 

освітніх компонентів. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Раді із забезпечення якості вищої освіти 

СумДУ схвалити зміни до освітньо-професійної програми 

«Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська» за першим рівнем вищої освіти у 

частині навчального плану та структурно логічної схеми 

освітніх компонентів: 

1) перенести дисципліну «Порівняльна стилістика і 

граматика англійської та української мов» з 8-го до 6-

го семестру, починаючи з 2020 року прийому; 

2) включити дисципліну «Теоретична граматика зі 

змістовим модулем: граматичні проблеми перекладу» 

до циклу професійних дисциплін у навчальних планах, 

починаючи з 2021 року прийому; 

3) включити дисципліну «Теоретична фонетика» до 

циклу професійних дисциплін у навчальних планах, 

починаючи з 2022 року прийому; 

4) перенести дисципліну «Основи наукових досліджень – 

КР» до циклу дисциплін загальної підготовки, 

починаючи з 2021 року прийому; 

5) перенести «Методика викладання іноземних мов – 

КР» до циклу дисциплін загальної підготовки, 

починаючи з 2022 року прийому. 

 

 

 3.  

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 

 

22.11.21 р.                                                 м. Суми                                                  № 4 

Голова:   С. В. Баранова 

Вчений секретар:  О. М. Медвідь 

Присутні: Баранова С.В., Дяговченко Л.С., Іванова Т. В., 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 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. Про результати опитування здобувачів вищої освіти СумДУ щодо якості організації 

освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін за весняний семестр 2020-2021 н.р. 

Доповідач – Баранова С.В. 

 

4. Про результати перевірки організаційно-методичного забезпечення реалізації освітніх 

програм та затвердження плану заходів з усунення виявлених недоліків. 

Доповідач – Баранова С.В. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Гарантів ОНП  про  заходи щодо покращення якості освітньої складової 

при підготовці докторів філософії. 

 

ВИСТУПИЛИ: Проф. Кобякова І.К. заначила, що в СумДУ сформоване якісне 

інформаційне середовище, з можливістю відкритого доступу до 

наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, до провідних 

міжнародних платформ (Springer eBooks 2017, ScienceDirect) та 

аналітичних ресурсів, що оптимізують роботу з великими базами даних 

(SciVal) та надають допомогу в написанні тексту іноземною мовою 

(Trinka, Grammarly). 

Асп. Дяговченко Л.С. додала про достатню можливість формування 

індивідуальної освітньої траєкторії для здобувачів. 



Асп. Решитько А. Д. звернула увагу на необхідність постійного 

моніторингу в частині забезпечення логічної послідовності викладення 

тем навчальних дисциплін в межах ОНП. 

Доц. Сипченко І.В. висловила пропозицію розширити каталог 

вибіркових дисциплін циклу професійного спрямування на 2022-2023 

н.р., в тому числі за рахунок дисциплін, що викладаються мовами країн 

Європейського Союзу та відповідають Цілям сталого розвитку. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  15 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Розширити каталог вибіркових дисциплін циклу професійного 

спрямування на 2022-2023 н.р., в тому числі за рахунок дисциплін, що 

викладаються мовами країн Європейського Союзу та відповідають 

Цілям сталого розвитку. 

 

2. СЛУХАЛИ: Доц. Сушкову О.М. про організацію перевірки навчальних семестрових 

планів на 2022 / 2023 н. р., сформованих у підсистемі АСУ «Навчальні 

плани», за освітніми програмами бакалавра та магістра. 

 

 

ВИСТУПИЛИ: Проф. Садівничий В.О. зазначив, що перевірка навчальних семестрових 

планів усіх освітніх ступенів сприяє якісній організації та плануванню 

освітнього процесу. 

Викл. Назаренко О.В.  додала про необхідність перегляду  семестрових 

планів для заочної форми навчання. 

Доц. Іванова Т.В. прокоментувала перевірку зазначених документів у 

частині кредитів та погодинного навантаження здобувача вищої освіти. 

Доц. Медвідь О.М. запропонувала подати відкориговані семестрові 

навчальні плани відповідальним фахівцям НМВ. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  15 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

 

УХВАЛИЛИ: Подати відкориговані семестрові навчальні плани відповідальним 

фахівцям НМВ. 

  



3.СЛУХАЛИ: 

 

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

освіти СумДУ щодо якості організації освітньої діяльності при 

вивченні навчальних дисциплін за весняний семестр 2020-2021 н.р. 

 

ВИСТУПИЛИ: Проф. Кобякова І.К. звернула увагу на «позитивну» динаміку УПЯн 

викладачів, які продемонстрували в 2020-2021 н.р. «Недостатній» та 

«Низький» рівні  якості організації освітньої діяльності в порівнянні 

з попереднім навчальним роком. 

Доц. Іванова Т.В. додала, що результати опитування також свідчать 

про те, що здобувачі вищої освіти факультету ІФСК, в т.ч. іноземні 

студенти, все більше усвідомлюють, що вони є активними 

учасниками освітнього процесу, продемонструвавши високу 

активність в опитуванні. 

Доц. Купенко О.В. зазначила також про ймовірну необ’єктивність та 

байдужість окремих респондентів у виборі відповідей. 

 Доц. Сипченко І.В. запропонувала обговорити на засіданнях кафедр 

і методичних семінарів недоліки в роботі викладачів, зазначені в 

опитуванні, та розробити стратегію їх усунення. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  15 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Обговорити  на засіданнях кафедр і методичних семінарів недоліки 

в роботі викладачів, зазначені в опитуванні, та розробити стратегію 

їх усунення. 

 

4.СЛУХАЛИ: 

 

Доц. Баранову С. В. про результати перевірки організаційно-

методичного забезпечення реалізації освітніх програм та затвердження 

плану заходів з усунення виявлених недоліків. 

 

ВИСТУПИЛИ: Проф. Лебідь А.Є. прокоментував вимогу систематичного моніторингу 

наповнення бази даних та основних траєкторій працевлаштування 

випускників та оприлюднення інформації на сайтах випускових кафедр. 

Доц. Медвідь О.М. звернула увагу завідувачів кафедр на необхідність 

обов'язкової наявності та постійної актуалізації всіх компонентів, які 

входять до складу документаційного забезпечення освітньої програми 

відповідно до Положення про освітні програми вищої освіти СумДУ. 

Доц. Сидоренко О.П. додала про якість та повноту висвітлення 

інформації для здобувачів вищої освіти на сайтах кафедр та факультетів. 

https://normative.sumdu.edu.ua/?task=getfile&tmpl=component&id=00e9ba12-a107-ea11-9ad5-001a4be6d04a&kind=1


Доц. Світайло Н.Д. запропонувала, керуючись рішенням Ради із 

забезпечення вищої освіти СумДУ від 18 листопада 2021 р.: 

1) кафедрам усунути виявлені недоліки до 15 грудня; 

2) провести до 20 грудня повторний моніторинг готовності кафедр 

до 2021-2022 н.р. в частині навчально-методичного забезпечення 

освітніх компонентів, закріплених за ними. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  15 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Керуючись рішенням Ради із забезпечення вищої освіти СумДУ від 18 

листопада 2021 р.: 

1) кафедрам усунути виявлені недоліки до 15 грудня; 

2) провести до 20 грудня повторний моніторинг готовності кафедр 

до 2021-2022 н.р. в частині навчально-методичного забезпечення 

освітніх компонентів, закріплених за ними; 

3) відповідальність за результати організаційно-методичного 

забезпечення реалізації  освітніх програм покласти на завідувачів 

кафедр та керівників робочих проєктних груп. 

 

 

 

 

4.  

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 

 

07.02.22 р.                                                 м. Суми                                                  № 5 

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 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 Ради із забезпечення якості вищої освіти 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. Про  оприлюднення у каталозі освітніх програм інформації щодо оновлених версій описів 

освітніх програм, за якими оголошується набір у 2022 році. 

Доповідач – завідувачі випускових кафедр 

 

5. Про зміни до робочих навчальних планів ОПП «Психологія» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти. 

Доповідач – Іванова Т.В. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Доц. Медвідь О.М.  про розвиток системи неформальної освіти та 

порядок визнання отриманих здобувачами вищої освіти результатів 

навчання. 

 

ВИСТУПИЛИ: Проф. Кобякова І.К. поділилася досвідом оформлення супровідної 

документації для перерахування результатів неформальної освіти. 



Проф. Таценко Н.В. зупинилася на труднощах, які виникають в процесі 

визнання отриманих здобувачами вищої освіти результатів навчання. 

Доц. Світайло Н.Д. додала, що в межах підписаного меморандуму про 

взаєморозуміння між Сумським державним університетом та 

Представництвом Фонду цивільних досліджень та розвитку США 

здійснюватиметься співпраця у розповсюдженні онлайн курсу з 

кібергігієни для студентів університету. Курс присвячено основним 

питанням загроз в цифровому просторі, він містить основні 

рекомендації щодо захисту власних даних, безпечного користування 

електронними пристроями та інформаційними ресурсами. 

Доц. Купенко О.В. запропонувала включити проходження курсу з 

кібергігієни до неформальної освіти студентів і надалі працювати в 

напрямку визнання отриманих здобувачами вищої освіти результатів 

неформального навчання. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: 1) Продовжувати роботу в напрямку визнання отриманих 

здобувачами вищої освіти результатів неформального навчання. 

2) Запропонувати онлайн курсу з кібергігієни для здобувачів вищої 

освіти університету та розглянути можливість перезарахування 

результатів його проходження як неформальної освіти з певних 

навчальних дисциплін. 

 

2. СЛУХАЛИ: Доц. Баранову С.В. про заходи щодо забезпечення якості підготовки 

здобувачів вищої освіти факультету ІФСК відповідно до рішень Ради із 

забезпечення якості вищої освіти за 2020-2021 н.р. 

 

 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Сушкова О.М. зазначила, що зустріч із здобувачами вищої освіти 

першого курсу освітнього ступеня бакалавр з метою їх ознайомлення з 

процедурами забезпечення якості вищої освіти в університеті підвищила 

активізацію їх залучення до процедур забезпечення якості відповідно до 

принципу студентоцентризму. 

Асп. Дяговченко Л.С. звернула увагу на особливості якісної організації 

дистанційного навчання в умовах карантинних обмежень. 

Доц. Сидоренко О.П. додала, що активізація роботи щодо залучення до 

навчального процесу на постійній основі професіоналів-практиків, 

експертів та представників роботодавців в процесі реалізації освітніх 

програма сприятиме забезпеченню якості підготовки здобувачів вищої 

освіти. 



Викл. Назаренко О.В. запропонувала визнати стан забезпечення якості 

підготовки здобувачів вищої освіти факультету ІФСК задовільним. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

 

УХВАЛИЛИ: Визнати стан забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти 

факультету ІФСК задовільним. 

  

3.СЛУХАЛИ: 

 

Проф. Лебедя А.Є. про практично-орієнтовану підготовку студентів 

факультету та інтеграційні зв'язки із замовниками кадрів. 

 

ВИСТУПИЛИ: Проф. Садівничий В.О. прокоментував особливості співпраці з 

роботадавцями та стейкхолдерами. 

Асп. Решитько А.Д. зауважила, інформація про працевлаштування 

випускників проводиться через розсилку в Viber, Telegram, а також 

через особисті контакти викладачів кафедр, які були керівниками 

випускових кваліфікаційних робіт. 

Доц. Медвідь О.М. додала про необхідність продовження роботи з 

ЕРР факультету з оприлюдненням на сайті їх актуального складу та 

протоколів засідань 

Доц. Сушкова висловила пропозицію продовжувати роботу для 

наповнення БД випускників та стейкхолдерів кафедр (в т.ч. в розрізі 

Міжнародного моніторингу QS Stars) та оприлюднювати практико-

орієнтовані заходи для усіх рівнів освіти на сайтах кафедр. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Продовжувати роботу для наповнення БД випускників та 

стейкхолдерів кафедр (в т.ч. в розрізі Міжнародного моніторингу QS 

Stars) та оприлюднювати практико-орієнтовані заходи для усіх рівнів 

освіти на сайтах кафедр. 

 

4.СЛУХАЛИ: 

 

Завідувачів випускових кафедр про оприлюднення у каталозі освітніх 

програм інформації щодо оновлених версій описів освітніх програм, за 

якими оголошується набір у 2022 році. 

 



ВИСТУПИЛИ: Проф. Садівничий В.О. відзначив вагомість результатів публічного 

обговорення проєктів ОП для забезпечення інформаційної прозорості 

освітньої діяльності. 

 Проф. Таценко Н.В. додала, що зміни в профілях освітніх програм 

відображають актуальну інформацію, пов’язану зі змінами в 

нормативній базі, зокрема, в частині розділу «Придатність до 

працевлаштування» (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-zmini-

10-do-nacionalnogo-klasifikatora-dk-0032010). 

 Доц. Сидоренко О.П. висловила думку про забезпечення своєчасності 

наповнення каталогу освітніх програм та розміщення їх проєктів. 

Доц. Сипченко І.В. запропонувала оприлюднити оновлені версії описів 

освітніх програм, за якими оголошується набір у 2022 році. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: 1) Забезпечити своєчасність  наповнення каталогу освітніх програм 

та розміщення їх проєктів. 

2) Оприлюднити оновлені версії описів освітніх програм, за якими 

оголошується набір у 2022 році. 

 

 

5.СЛУХАЛИ: 

 

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

«Психологія», про зміни до робочих навчальних планів ОПП 

«Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

 

ВИСТУПИЛИ: Проф. Кобякова І.К. зазначила, що пропоновані зміни відповідають 

структурно-логічній схемі освітніх компонентів. 

Проф. Таценко Н.В. додала, що навантаження на здобувачів освіти має 

бути рівномірним за семестрами. 

Доц. Медвідь О.М. висловила пропозицію затвердити пропоновані 

зміни до навчального плану ОПП «Психологія» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти та рекомендувати їх до розгляду 

Раді із забезпечення якості вищої освіти СумДУ. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-zmini-10-do-nacionalnogo-klasifikatora-dk-0032010
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-zmini-10-do-nacionalnogo-klasifikatora-dk-0032010


"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: 1) Затвердити зміни до навчального плану ОПП «Психологія» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 

 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.  

2) Рекомендувати до розгляду Раді із забезпечення якості вищої 

освіти СумДУ зміни до навчального плану ОПП «Психологія» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

 

 

 

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 

 

09.05.22 р.                                                 м. Суми                                                  № 6 

Голова:   С. В. Баранова 

Вчений секретар:  О. М. Медвідь 

Присутні: Баранова С.В., Дяговченко Л.С., Кобякова  І. К., 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  результати оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності при 

вивченні навчальних дисциплін. 

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

 

2. Про поширення інноваційних технологій навчання   на факультеті. 

Доповідачі – Назаренко О.В. 

 
 

 

 

 

1. ‘1. СЛУХАЛИ: Доц. Баранову С.В., доц. Медвідь О.М.  про результати оцінювання 

здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності при вивченні навчальних 

дисциплін. 

 

ВИСТУПИЛИ: Проф. Садівничий В.О. зазначив, що за багатьма параметрами вимірювання 

спостерігається позитивна динаміка. 

Проф. Таценко Н.В. додала, що результати опитування стимулюють 

викладачів до дотримання етики викладача по відношенню до студентів, 

викладацької дисципліни, підвищення рівня професіоналізму та 

компетентності, 

 Доц. Сушкова О.М. висловила занепокоєння щодо найменшого відсотка 

викладачів факультету, які мають високий рівень УПЯн. 

Асп. Решитько А.Д. запропонувала розглянути на засіданнях кафедр та 

методичних семінарів механізми формування показників УПЯн. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  13 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Розглянути механізми формування показників УПЯн на засіданнях 

кафедр та методичних семінарів. 

 

2. СЛУХАЛИ: Назаренко О.В. про поширення інноваційних технологій навчання   на 

факультеті.   

 

 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Світайло Н.Д. та доц. Сидоренко О.П. зазначили, що кафедри 

факультету застосовують інноваційні технології, що підходять до 

викладання дисциплін гуманітарного спрямування, а стан їх 



запровадження не може вимірюватися виключно категоріями 

доповненої та віртуальної реальності VR, AR. 

Проф. Таценко Н.В. додала, що в викладанні іноземної мови в 2021-2022 

н.р. використана сучасна концепція рівневого підходу. 

Проф. Кобякова І.К. зауважила, що професорсько-викладацький склад 

продовжує імплементацію інноваційних технологій при реалізації 

освітніх компонентів та створенні навчальних матеріалів на платформах 

електронного навчання університету як пріоритетних  для організації 

навчального процесу за всіма формами навчання.  

Лебідь А. Є. розповів про досвід проходження онлайн курсів та  участі в 

проєктах, доступ до яких наданий світовими освітніми онлайн 

платформами Coursera, Udemy та Edx, як науково-педагогічними 

працівниками, так і здобувачами освіти.  

Доц. Сипченко І.В. висловила пропозицію визнати задовільним стан 

упровадження інноваційних технологій навчання. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  13 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

 

УХВАЛИЛИ: Стан упровадження інноваційних технологій навчання визнати 

задовільним 

  

 

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 

 

20.06.22 р.                                                 м. Суми                                                  № 7 

Голова:   С. В. Баранова 

Вчений секретар:  О. М. Медвідь 



Присутні: Баранова С.В., Дяговченко Л.С., Кобякова  І. К., 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. Якість контенту вебсайтів факультету та кафедр. 

 Доповідач – Конєв Д. С. 

 

2. Про надання рекомендацій щодо затвердження освітньо-професійних програм Раді із 

забезпечення якості вищої освіти СумДУ. 

Доповідач – Сушкова О.М. 

 

3. Про  підсумки роботи Ради із забезпечення якості вищої освіти факультету іноземної 

філології та соціальних комунікацій в 2021-2022 навчальному році. 

Доповідач – Баранова С. В. 

 

 

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

 Доповідач – Баранова С. В. 

 

 

 

2. ‘1. СЛУХАЛИ: Конєва Д.С. про якість контенту вебсайтів факультету та кафедр 

 

ВИСТУПИЛИ: Проф. Таценко Н.В. зазначила проблеми, що виникають у процесі підтримання 

якості контенту в актуальному стані. 

Доц. Сушкова О.М. додала про результати власного моніторингу сайтів 

кафедр. 

Проф. Садівничий В.О. запропонував усунути зауваження щодо контенту 

вебсайтів кафедр та факультетів протягом місяця. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  13 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Усунути зауваження щодо контенту вебсайтів кафедр та факультетів 

протягом місяця. 

 

2. СЛУХАЛИ: Доц. Сушкову О.М. про надання рекомендацій щодо затвердження освітньо-

професійних програм Раді із забезпечення якості вищої освіти СумДУ   

 



ВИСТУПИЛИ: Доц. Медвідь О.М. зауважила, що зміни до ОПП 2022 року прийому 

ступенів «бакалавр» та «магістр» зумовлені воєнним станом. 

Доц. Сипченко І.В. додала, що пропоноване зменшення тривалості 

навчання істотно не вплине на якість підготовки фахівців. 

Асп. Решитько А.Д. висловила пропозицію рекомендувати освітньо-

професійні програми 2022 року прийому та навчальні плани до них до 

розгляду Раді із забезпечення якості вищої освіти СумДУ. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  13 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати освітньо-професійні програми 2022 року прийому та 

навчальні плани до них до розгляду Раді із забезпечення якості вищої 

освіти СумДУ. 

  

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

освіти факультету іноземної філології та соціальних комунікацій в 2021-

2022 навчальному році. 

 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Сидоренко О.П. зазначила, що всі заплановані питання були 

розглянуті протягом навчального року. 

Доц. Світайло Н.Д. дала високу оцінку роботі голови Ради із забезпечення 

якості вищої освіти факультету ІФСК,. 

Проф. Кобякова І.К. запропонувала визнати роботу Ради із забезпечення 

якості вищої освіти факультету іноземної філології та соціальних 

комунікацій в 2021-2022 навчальному році задовільною. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  13 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Визнати роботу Ради із забезпечення якості вищої освіти факультету 

іноземної філології та соціальних комунікацій в 2021-2022 навчальному 

році задовільною. 

4. СЛУХАЛИ: Доц. Баранову С.В. про готовність кафедр до 2022 / 2023 н. р.   

 

 

ВИСТУПИЛИ: Проф. Лебідь А. Є. висловив думку про роль планування в організації 

освітньої діяльності. 



Асп. Дяговченко Л.С. зазначила, що рекомендації Ради із забезпечення 

якості вищої освіти Сумського державного університету щодо 

організації освітньої діяльності в 2022-2023 навчальному році 

включають також нові аспекти та заходи. 

Викл. Назаренко О.В. висловила пропозицію взяти до відома 

рекомендації Ради із забезпечення якості вищої освіти Сумського 

державного університету щодо організації освітньої діяльності в 2022-

2023 навчальному році при підготовці кафедр та факультету до роботи. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  13 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

 

УХВАЛИЛИ: Узяти до відома рекомендації Ради із забезпечення якості вищої освіти 

Сумського державного університету щодо організації освітньої 

діяльності в 2022-2023 навчальному році при підготовці кафедр та 

факультету до роботи. 

 

  

 

Голова                                                                      С. В. Баранова 

Секретар                                                                       О. М. Медвідь 

 

 


