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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ РАДИ З ЯКОСТІ 

 

05.09.18 р.                                                 м. Суми                                                  № 1 

 

Голова:   О. М. Сушкова 

Вчений секретар:  С. В. Баранова 

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

Г. І., Сушкова О. М., Мозговий І. П., Сидоренко О. П., Сипченко І. В., Ткаченко О. Г., 

Світайло Н. Д., Конєв Д. С., Лебідь А. Є., Данілова Д. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Затвердження плану роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти факультету іноземної філології та соціальних комунікацій НА 

2018-19 н. р.. 

Доповідач – Сушкова О. М. 

 

2. Про рекомендації до структури та змісту робочої програми навчальної дисципліни. 

Доповідач – Баранова С. В. 

3. Різне 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Доц. Сушкова О. М. ознайомила з проектом плану роботи Ради із 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

факультету іноземної філології та соціальних комунікацій на 2018 – 

2019 н. р. 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Сипченко І. В. звернула увагу на те, що план складений у 

відповідності до Рекомендацій Ради із забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти Сумського державного університету 

щодо організації освітньої діяльності в 2018-2019 навчальному році.  



Члени Ради зазначили, що зауважень до плану не мають. 

Доц. Медвідь О. М. запропонувала затвердити план. 

Доц. Сушкова О. М. поставила питання на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований план роботи Ради із забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету іноземної філології 

та соціальних комунікацій на 2018 – 2019 н. р. 

 

2. СЛУХАЛИ: 1. Доц. Баранову С. В. про рекомендації до структури та змісту робочої 

програми навчальної дисципліни (Додаток 2 до листа Міністерства 

освіти і науки України від 09.07.2018 р. № 1/9-434). 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Литвиненко Г. І. зауважила, що обговорюваний документ 

охоплює основні моменти макету робочої навчальної програмиі 

дисципліни  і є корисним для розробників. 

Проф. Кобякова І. К. висловила пропозицію прийняти до відома 

рекомендації до структури та змісту робочої програми навчальної 

дисципліни та дотриматися їх під час перегляду та оновлення 

робочих навчальних програм дисциплін, що викладатимуться 

кафедрами в 2018-2019 н. р. 

Доц. Сушкова О. М. поставила питання на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Рекомендації до структури та змісту робочої програми навчальної 

дисципліни прийняти до відома. 

2. Дотриматися зазначених рекомендацій під час перегляду та оновлення 

робочих навчальних програм дисциплін, що викладатимуться кафедрами 

в 2018-2019 н. р. 

  

 



3. СЛУХАЛИ: Доц. Баранову С. В.  про включення додаткових годин з англійської 

мови до навчальних планів студентів 2016-го року прийому 

спеціальностей «Журналістика», «Соціальна робота», «Менеджмент 

соціокультурної діяльності» та «Психологія» (на 2019-2020 н. р.) з 

метою підготовки студентів до вступних випробувань з іноземних 

мов, що проводитимуться з використанням організаційно-

технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного 

оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої 

освіти в 2020 р. 

ВИСТУПИЛИ: Проф. Ткаченко О. Г., завідувач кафедри журналістики та філології,  

зазначила, що відповідно до навчальних планів підготовки студентів 

спеціальності «Журналістика» КР бакалавр 2016 року прийому на 

вивчення іноземної мови відведено 2 години щотижневого 

навантаження у 1-7 семестрах, що дає можливість студентам якісно 

підготуватися до ЗНО з англійської мови для вступу в магістратуру. 

Відтак збільшувати навантаження з англійської мови завідувач 

кафедри вважає недоцільним. 

Доц Світайло Н. Д., завідувач кафедри психології, політології та 

соціокультурних технологій, виступила з клопотанням додати 2 

години щотижневого навантаження з іноземної мови у 7-8 семестрах 

2019-2020 н. р. для студентів спеціальностей «Соціальна робота», 

«Менеджмент соціокультурної діяльності» та «Психологія». 

Доц. Сушкова О. М. поставила питання на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Не збільшувати навантаження з англійської мови у 7-8 семестрах 

2019-2020 н. р. для студентів спеціальності Журналістика». 

2. Додати 2 години з іноземної мови до щотижневого навантаження 

студентів спеціальностей «Соціальна робота», «Менеджмент 

соціокультурної діяльності» та «Психологія» у 7-8 семестрах 2019-

2020 н. р. 

 

4. СЛУХАЛИ: Доц. Баранову С. В.  про можливість скорочення навчального 

навантаження в навчальних планах 2016-2018 років прийому. 

ВИСТУПИЛИ: Завідувачі кафедр зазначили неможливість зменшення кількості 

індивідуальних завдань студентів, зокрема, контрольних та курсових 



робіт. 

Доц. Сидоренко О. П. висловила пропозицію залишити навчальне 

навантаження у навчальних планах 2016-2018 років без змін. 

Доц. Сушкова О. М. поставила питання на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

 

УХВАЛИЛИ: Залишити навчальне навантаження у навчальних планах 2016-2018 років 

без змін. 

 

 

 

Голова                                                                      О. М. Сушкова 

 

Вчений секретар                                                                              С. В. Баранова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ РАДИ З ЯКОСТІ 

 

07.11.18 р.                                                 м. Суми                                                  № 2 

 

Голова:   О. М. Сушкова 

Вчений секретар:  С. В. Баранова 

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

М., Мозговий І. П., Сидоренко О. П., Сипченко І. В., Світайло Н. Д., Конєв Д. С., Лебідь 

А. Є., Данілова Д. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про результати перевірки підготовленості кафедр факультету до 2018-2019 н. р. 

Доповідач – Баранова С. В. 

 

2. Про оприлюднення освітніх програм та їх освітніх компонентів. 

Доповідач – Баранова С. В. 

 

3. Про формування переліку дисциплін, спрямованих на розвиток загальних 

компетентностей, які пропонуються студентам освітнього рівня «бакалавр» денної 

форми навчання у 3-му семестрі навчання та в 4-му семестрі навчання як 

дисципліни інших спеціальностей.  

Доповідач – завідувачі кафедр 

4. Різне. 

 

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

факультету іноземної філології та соціальних комунікацій до 2018-2019 

н. р. 

ВИСТУПИЛИ: Члени комісії з перевірки готовності кафедр факультету до 2018-2019 н. 

р. – Сидоренко О. П., Король С. М, Сипченко І. В., Медвідь О. М. – 

зазначили, що викладачі та співробітники усіх кафедр факультету ІФСК  

підготували необхідні документи і навчально-методичні матеріали до 

2018-2019 навчального року. Кафедри факультету (германської 

філології; мовної підготовки іноземних громадян; журналістики та 



філології; психології, політології та соціокультурних технологій; 

іноземних мов; філософії) готові до роботи у 2018-2019 навчальному 

році. 

Доц. Сушкова О. М. звернула увагу кафедр на недоліки, виявлені в ході 

перевірки та висловила пропозицію визначити терміни їх усунення. 

Доц. Сидоренко О. П. запропонувала визнати стан готовності кафедр 

факультету іноземної філології та соціальних комунікацій до 2018-2019 

н. р. задовільним. 

Доц. Сушкова О. М. поставила питання на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  12 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

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

підготовки іноземних громадян; журналістики та філології; 

психології, політології та соціокультурних технологій; іноземних 

мов; філософії) готовими до роботи у 2018-2019 н. р. 

2. Кафедрам прийняти до уваги зауваження комісії та усунути 

недоліки у визначений термін. 

 

2. СЛУХАЛИ: 2. Доц. Баранову С. В. про оприлюднення освітніх програм та їх 

освітніх компонентів 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Литвиненко Г. І. зауважила, що обговорюваний документ 

охоплює основні моменти макету робочої навчальної програмиі 

дисципліни  і є корисним для розробників. 

Проф. Кобякова І. К. висловила пропозицію прийняти до відома 

рекомендації до структури та змісту робочої програми навчальної 

дисципліни та дотриматися їх під час перегляду та оновлення 

робочих навчальних програм дисциплін, що викладатимуться 

кафедрами в 2018-2019 н. р. 

Доц. Сушкова О. М. поставила питання на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  12 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

 



УХВАЛИЛИ: 1. Рекомендації до структури та змісту робочої програми навчальної 

дисципліни прийняти до відома. 

2. Дотриматися зазначених рекомендацій під час перегляду та оновлення 

робочих навчальних програм дисциплін, що викладатимуться кафедрами 

в 2018-2019 н. р. 

  

 

3. СЛУХАЛИ: Доц. Баранову С. В.  про включення додаткових годин з англійської 

мови до навчальних планів студентів 2016-го року прийому 

спеціальностей «Журналістика», «Соціальна робота», «Менеджмент 

соціокультурної діяльності» та «Психологія» (на 2019-2020 н. р.) з 

метою підготовки студентів до вступних випробувань з іноземних 

мов, що проводитимуться з використанням організаційно-

технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного 

оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої 

освіти в 2020 р. 

ВИСТУПИЛИ: Проф. Ткаченко О. Г., завідувач кафедри журналістики та філології,  

зазначила, що відповідно до навчальних планів підготовки студентів 

спеціальності «Журналістика» КР бакалавр 2016 року прийому на 

вивчення іноземної мови відведено 2 години щотижневого 

навантаження у 1-7 семестрах, що дає можливість студентам якісно 

підготуватися до ЗНО з англійської мови для вступу в магістратуру. 

Відтак збільшувати навантаження з англійської мови завідувач 

кафедри вважає недоцільним. 

Доц Світайло Н. Д., завідувач кафедри психології, політології та 

соціокультурних технологій, виступила з клопотанням додати 2 

години щотижневого навантаження з іноземної мови у 7-8 семестрах 

2019-2020 н. р. для студентів спеціальностей «Соціальна робота», 

«Менеджмент соціокультурної діяльності» та «Психологія». 

Доц. Сушкова О. М. поставила питання на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  12 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

 

УХВАЛИЛИ: 3. Не збільшувати навантаження з англійської мови у 7-8 семестрах 

2019-2020 н. р. для студентів спеціальності Журналістика». 

4. Додати 2 години з іноземної мови до щотижневого навантаження 

студентів спеціальностей «Соціальна робота», «Менеджмент 



соціокультурної діяльності» та «Психологія» у 7-8 семестрах 2019-

2020 н. р. 

 

4. СЛУХАЛИ: Доц. Баранову С. В.  про можливість скорочення навчального 

навантаження в навчальних планах 2016-2018 років прийому. 

ВИСТУПИЛИ: Завідувачі кафедр зазначили неможливість зменшення кількості 

індивідуальних завдань студентів, зокрема, контрольних та курсових 

робіт. 

Доц. Сидоренко О. П. висловила пропозицію залишити навчальне 

навантаження у навчальних планах 2016-2018 років без змін. 

Доц. Сушкова О. М. поставила питання на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  12 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

 

УХВАЛИЛИ: Залишити навчальне навантаження у навчальних планах 2016-2018 років 

без змін. 

 

 

 

 

Голова                                                                      О. М. Сушкова 

 

Вчений секретар                                                                              С. В. Баранова 

 

 

 

 

 

 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ РАДИ З ЯКОСТІ 

 

18.12.18 р.                                                 м. Суми                                                  № 3 

 

Голова:   О. М. Сушкова 

Вчений секретар:  С. В. Баранова 

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

Сушкова О. М., Мозговий І. П., Сидоренко О. П., Сипченко І. В., Ткаченко О. Г., Світайло 

Н. Д., Конєв Д. С., Лебідь А. Є., Солдатенко А. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

  1. Про формування переліку дисциплін, спрямованих на розвиток загальних 

компетентностей, які пропонуються студентам освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» 

денної форми навчання. 

Доповідач – Баранова С. В. 

 

2. Про організацію вивірки навчальних семестрових планів на 2019 / 2020 н. р., 

сформованих у підсистемі АСУ «Навчальні плани», зо освітніми програмами бакалавра 

(2-4 курси) та освітніми програмами магістра (2 курс). 

Доповідач – Сушкова О. М. 

 

3. Рекомендація до затвердження освітніх програм «Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – англійська», «Журналістика», «Медіакомунікації», 

«Реклама і зв’язки з громадськістю», «Соціальна робота», «Менеджмент 

соціокультурної діяльності», «Психологія», навчальних планів бакалаврів та магістрів 

2019 року прийому, змін до навчального плану бакалаврів 2018 року прийому 

відповідних освітніх програм. 

Доповідач – завідувачі випускових кафедр 

 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Баранову С. В., заступника декана з методичної роботи, про формування 



переліку вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки. 

 

ВИСТУПИЛИ: Завідувачів кафедр іноземних мов, журналістики та філології, філософії, 

психології, політології та соціокультурних технологій про пропозиції 

дисциплін за вибором студента від їхніх кафедр. 

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

відповідають профілям освітньої та наукової діяльності кафедр та 

вимогам акредитації спеціальностей в частині кадрового, навчально-

методичного та інформаційного забезпечення. 

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

Доц. Сушкова О. М. поставила питання на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  13 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: затвердити перелік дисциплін, що пропонуються для включення до 

каталога вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки, у такому 

вигляді: 

1. Іноземна мова загального вжитку 

2. Іноземна мова як друга 

3. Іноземна мова професійного спілкування 

4. Іноземна мова (поглиблений курс) 

5. Сучасна філософія 

6. Сучасні релігії 

7. Логіка 

8. Ораторське мистецтво 

9. Етика й естетика 

10. Глобалістика 

11. Політологія 

12. Соціологія  

13. Психологія 

14. Україна у світовій політиці 

15. Толерантність та недискримінація 

16. Медична психологія та професійне спілкування (Medical 

Psychology and Professional Communication) 

17. Соціальні ролі і гендерна рівність 

18. Інформаційні війни 

19. Психологія віртуального простору 

20. Сучасні освітні студії та академічна мобільність 



21. Медіаграмотність як медіабезпека 

22. Практикум з реклами і ПР 

23. Комунікативні інтернет-технології 

 

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

навчальних семестрових планів на 2019 / 2020 н. р., сформованих у 

підсистемі АСУ «Навчальні плани», зо освітніми програмами бакалавра 

(2-4 курси) та освітніми програмами магістра (2 курс). 

 

ВИСТУПИЛИ: Завідувачі випускових кафедр зазначили, що робота над вивіркою 

навчальних семестрових планів на 2019 / 2020 н. р. завершується 

Доц. Медвідь О. М. запропонувала остаточно завершити вивірку 

навчальних семестрових планів на 2019 / 2020 н. р. у встановлені терміни 

(до 15.01.2019 р.) 

Доц. Сушкова О. М. поставила питання на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: завершити вивірку навчальних семестрових планів на 2019 / 2020 н. р. 

у термін до 15.01.2019 р. 

 

3.СЛУХАЛИ: Кобякову І. К., Ткаченко О. Г., Світайло Н. Д., завідувачів випускових 

кафедр факультету ІФСК, про рекомендації до затвердження освітніх 

програм «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська», «Журналістика», «Медіакомунікації», «Реклама і зв’язки 

з громадськістю», «Соціальна робота», «Менеджмент соціокультурної 

діяльності», «Психологія», навчальних планів бакалаврів та магістрів 

2019 року прийому, змін до навчального плану бакалаврів 2018 року 

прийому відповідних освітніх програм. 

 

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

усі освітні програми та навчальні програми відповідають вимогам до 

їх оформлення, змістове наповнення є релевантним, враховані рішення 

Вченої ради університету. 

Доц. Медвідь зауважила, що всі освітні програми отримали позитивну 

оцінку Експертних рад роботодавців своїх спеціальностей. 

Доц. Сипченко І. В. запропонувала рекомендувати Раді з якості 



Сумського державного університету та Вченій раді університету 

затвердити освітні програми «Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська», «Журналістика», «Медіакомунікації», 

«Реклама і зв’язки з громадськістю», «Соціальна робота», 

«Менеджмент соціокультурної діяльності», «Психологія», навчальні 

плани бакалаврів та магістрів 2019 року прийому, зміни до 

навчального плану бакалаврів 2018 року прийому відповідних освітніх 

програм. 

Доц. Сушкова О. М. поставила питання на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  14 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Раді з якості Сумського державного університету та 

Вченій раді університету затвердити освітні програми «Германські мови 

та літератури (переклад включно), перша – англійська», «Журналістика», 

«Медіакомунікації», «Реклама і зв’язки з громадськістю», «Соціальна 

робота», «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Психологія», 

навчальні плани бакалаврів та магістрів 2019 року прийому, зміни до 

навчального плану бакалаврів 2018 року прийому відповідних освітніх 

програм. 

 

 

Голова                                                                      О. М. Сушкова 

 

Вчений секретар                                                                              С. В. Баранова 

 

 

 

 

 

 

 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ РАДИ З ЯКОСТІ 

 

25.02.19 р.                                                 м. Суми                                                  № 4 

 

Голова:   О. М. Сушкова 

Вчений секретар:  С. В. Баранова 

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

Сушкова О. М., Ткаченко О. Г., Мозговий І. П., Сидоренко О. П., Сипченко І. В., 

Світайло Н. Д., Конєв Д. С., Лебідь А. Є., Данілова Д. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про аналіз інформаційної прозорості освітньої діяльності кафедр та факультету в 

цілому. 

Доповідач – Конєв Д. С. 

 

2. Про академічну доброчесність та запобігання академічного плагіату в атестації 

здобувачів вищої освіти за ступенями «бакалавр» та «магістр». 

                                                    Доповідач – Медвідь О. М.                                                                    

1. СЛУХАЛИ: Конєва Д. С. про аналіз інформаційної прозорості освітньої діяльності 

кафедр та факультету в цілому. 

 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Сушкова О. М. звернула увагу кафедр на недоліки в оприлюдненні 

кафедрами інформації щодо можливостей проходження практик, 

працевлаштування, опису освітніх програм  та висловила пропозицію 

визначити терміни їх усунення. 

Доц. Біденко Л. В. зауважила, які аспекти освітньої діяльності 

невипускових кафедр мають бути оприлюднені на сайтах. 

 Доц. Баранова С. В. запропонувала визнати стан інформаційної 

прозорості освітньої діяльності кафедр та факультету в цілому 

задовільним, визначені недоліки усунути до 31 травня 2019 року. 



Доц. Сушкова О. М. поставила питання на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  13 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Стан інформаційної прозорості освітньої діяльності кафедр та факультету 

визнати задовільним, визначені недоліки усунути до 31 травня 2019 року. 

 

2. СЛУХАЛИ: Доц. Медвідь О. М. про академічну доброчесність та запобігання 

академічного плагіату в атестації здобувачів вищої освіти за 

ступенями «бакалавр» та «магістр». 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Сипченко І. В. зазначила, яким чином регламентує політику 

забезпечення академічної доброчесності в освітньо-науковій 

діяльності Кодекс академічної доброчесності СумДУ. 

Проф. Мозговий І. П.  перелічив Закони України, у яких ідеться про 

академічну доброчесність, зокрема «Про вищу освіту». 

Проф. Ткаченко О. Г.  висловила пропозицію прийняти до відома 

принципи академічної доброчесності та етики академічних 

взаємовідносин здобувачів вищої освіти і співробітників та 

керуватися ними в освітньому процесі. 

Доц. Сушкова О. М. поставила питання на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  13 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

 

УХВАЛИЛИ: Принципи академічної доброчесності та етики академічних 

взаємовідносин здобувачів вищої освіти і співробітників університету 

прийняти до відома й керуватися ними в освітньому процесі. 

 

 

 

Голова                                                                      О. М. Сушкова 

 

Вчений секретар                                                                              С. В. Баранова 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ РАДИ З ЯКОСТІ 

 

15.04.19 р.                                                 м. Суми                                                  № 5 

 

Голова:   О. М. Сушкова 

Вчений секретар:  С. В. Баранова 

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

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

Конєв Д. С., Лебідь А. Є. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про результати запровадження університетської моделі змішаного навчання у 

2018-2019 н. р. 

Доповідач – Сидоренко О. П. 

 

2. Про підвищення якості методичного забезпечення навчальних дисциплін, методів 

викладання та оцінювання. 

Доповідач – Медвідь О. М. 

 

3. Про використання потенціалу Асоціації випускників кафедр у встановленні 

зворотних зв’язків між учасниками освітнього процесу. 

Доповідач – Лебідь А. Є. 

                                                                    

1. СЛУХАЛИ: Сидоренко О. П. про результати запровадження університетської моделі 

змішаного навчання у 2018-2019 н. р. 

 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Медвідь О. М. звернула увагу членів на те, що експеримент з 

апробації моделі змішаного навчання в Сумському державному 

університеті проводиться з метою дослідження новітніх технологій 

навчання в освітньому процесі та формування активної викладацької 

спільноти для впровадження новітніх підходів у навчальний процес. 



Проф. Кобякова І. К. зауважила, що переважна більшість студентів 

підтримують і позитивно оцінюють змішане навчання. 

Доц. Біденко Л. В. додала, що у викладацькому середовищі майже 

відсутні можливості для обміну ефективними методичними рішеннями. 

 Доц. Баранова С. В. запропонувала запровадити систему обміну 

педагогічним досвідом  серед викладачів, зокрема через 

взаємовідвідування занять викладачів на кафедрах та виступи на 

методичних семінарах. 

Доц. Сушкова О. М. поставила питання на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  12 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Запровадити систему обміну педагогічним досвідом  серед викладачів, 

зокрема через взаємовідвідування занять (в т. ч. міжкафедральні) та 

виступи на методичних семінарах. 

 

2. СЛУХАЛИ: Доц. Медвідь О. М. про підвищення якості методичного 

забезпечення навчальних дисциплін, методів викладання та 

оцінювання. 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Сипченко І. В. вказала на пріоритетність електронних 

навчально-методичних матеріалів дисциплін, що доступні студентам 

в онлайн режимі. 

Доц. Литвиненко Г. І. зазначила доцільність більш ефективного 

використання   наукового та методичного потенціалу викладачів, які 

вільно володіють іноземними мовами, у викладанні 

фаховоорієнтованих дисциплін для підвищення рівня мотивації 

студентів до вивчення іноземних мов.  

Проф. Ткаченко О. Г.  висловила пропозицію скласти на кафедрах 

план заходів, спрямованих на підвищення якості методичного 

забезпечення кожної  закріпленої за ними дисципліни. 

Доц. Сушкова О. М. поставила питання на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  12 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

 

УХВАЛИЛИ: Скласти на кафедрах план заходів, спрямованих на підвищення якості 



методичного забезпечення закріплених за ними дисциплін. 

 

 

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

кафедр у встановленні зворотних зв’язків між учасниками 

освітнього процесу. 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Світайло Н. Д. зазначила доцільність використання потенціалу 

Асоціації випускників спеціальностей в оцінюванні  змісту, 

організації та якості освітнього процесу. 

Проф. Ткаченко О. Г.  зауважила про необхідність залучення членів 

Асоціації випускників до Експертних рад роботодавців. 

Проф. Кобякова  І. К.  висловила пропозицію прийняти  інформацію 

про використання потенціалу Асоціації випускників кафедр у 

встановленні зворотних зв’язків між учасниками освітнього процесу 

до відома. 

Доц. Сушкова О. М. поставила питання на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  12 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

 

УХВАЛИЛИ: Прийняти інформацію про використання потенціалу Асоціації 

випускників кафедр у встановленні зворотних зв’язків між учасниками 

освітнього процесу до відома 

 

 

Голова                                                                      О. М. Сушкова 

 

Вчений секретар                                                                              С. В. Баранова 

 

 

 

 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ РАДИ З ЯКОСТІ 

 

27.05.19 р.                                                 м. Суми                                                  № 6 

 

Голова:   О. М. Сушкова 

Вчений секретар:  С. В. Баранова 

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

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

Конєв Д. С., Лебідь А. Є. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про підсумки роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти факультету іноземної філології та соціальних комунікацій. 

Доповідач – Сушкова О. М. 

 

2. Про оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності при вивченні 

навчальних дисциплін 

 Доповідач – Медвідь О. М. 

 

3. Про напрями аналізу готовності кафедр до 2019 / 2020 н. р. 

Доповідач – Баранова С. В. 

 

4. Різне. 

                                                                    

1. СЛУХАЛИ: Доц. Сушкову О. М. про підсумки роботи Ради із забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету іноземної 

філології та соціальних комунікацій. 

 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Сипченко І. В. звернула увагу членів на те, що Рада із забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету іноземної 

філології та соціальних комунікацій працювала в руслі 

загальноуніверситетських рекомендацій щодо організації освітньої 

діяльності. 

 



Проф. Ткаченко О.Г. зауважила, що всі заходи із забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти відбувалися вчасно і 

позначалися конструктивністю. 

Ст. викл. Сидоренко О.П. запропонувала оцінити роботу Ради із 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

факультету іноземної філології та соціальних комунікацій у 2018-

2019 н.р. задовільно. 

Доц. Сушкова О. М. поставила питання на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  12 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

УХВАЛИЛИ: Роботу Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти факультету іноземної філології та соціальних комунікацій у 2018-

2019 н.р. визнати задовільною. 

 

2. СЛУХАЛИ: Доц. Медвідь О. М. про оцінювання здобувачами вищої освіти 

якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін. 

ВИСТУПИЛИ: Доц. Литвиненко Г. І. зазначила, що результати оцінювання часто не 

є об’єктивними. 

Проф. Кобякова І.К. зауважила, що методика оцінювання якості 

освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін не 

передбачає факту залучення до викладання окремого викладача на 

кожну підгрупу потоку. 

Доц. Світайло Н.Д. запропонувала передати зауваження до БЗЯВО 

СумДУ. 

Доц. Сушкова О. М. поставила питання на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  12 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

 

УХВАЛИЛИ: Зауваження щодо оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої 

діяльності при вивченні навчальних дисциплін передати до БЗЯВО 

СумДУ. 

 

  



3. СЛУХАЛИ: Доц. Баранову С.В. про напрями аналізу готовності кафедр до 2019 / 

2020 н. р. 

 

ВИСТУПИЛИ: Проф. Кобякова  І. К.  зазначила, що готовність кафедр до 

навчального року – це не лише звітна ( в т.ч. обліково-звітна) та 

планова документація, а й план заходів на забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти на  факультеті та 

університеті, в цілому. 

 

Проф. Ткаченко О. Г.  порушила питання про дотримання 

Рекомендацій  із забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти СумДУ щодо освітньої діяльності в 2019-2020 н. р. у 

плануванні роботи кафедр. 

 

Доц. Біденко Л.В. висловила пропозицію прийняти інформацію до 

відома.  

Доц. Сушкова О. М. поставила питання на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  12 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

 

УХВАЛИЛИ: У плануванні роботи кафедр на 2019-2020 н. р. дотримуватися 

Рекомендацій  із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти СумДУ щодо освітньої діяльності.  

 

 

4. СЛУХАЛИ: Доц. Баранову С.В., заступника декана з методичної роботи, про 

рекомендацію до затвердження освітніх програм 231 «Соціальна 

робота» та 053 «Психологія» для студентів 2019 року прийому у 

зв’язку із затвердженням стандартів вищої освіти  із відповідних 

спеціальностей.  

ВИСТУПИЛИ: Доц. Світайло Н. Д. зазначила, що проектні групи внесли зміни в 

опис освітніх програми відповідно до стандартів та до навчальних 

планів, насамперед, в частині форм атестації. 

 

Доц. Медвідь О.М. акцентувала увагу на необхідності 

оприлюднення на сайті оновлених версій освітніх програм. 

 

Доц. Сипченко І.В.  висловила пропозицію схвалити освітні програм 

спеціальностей 231 «Соціальна робота» та 053 «Психологія» для 

студентів 2019 року прийому. 



Доц. Сушкова О. М. поставила питання на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  12 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

 

УХВАЛИЛИ: Схвалити освітні програм спеціальностей 231 «Соціальна робота» та 053 

«Психологія» для студентів 2019 року прийому. 

 

 

Голова                                                                      О. М. Сушкова 

 

Вчений секретар                                                                              С. В. Баранова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ РАДИ З ЯКОСТІ 

 

10.06.19 р.                                                 м. Суми                                                  № 7 

 

Голова:   О. М. Сушкова 

Вчений секретар:  С. В. Баранова 

 

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

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

Конєв Д. С., Лебідь А. Є. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про схвалення освітньо-наукової програми «Журналістика»  та навчального плану  

спеціальності 061 Журналістика підготовки доктора філософії. 

Доповідач – Баранова С. В. 

 

2. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: Доц. Баранову С. В., заступника декана з методичної роботи, про 

схвалення освітньо-наукової програми «Журналістика»  та 

навчального плану  спеціальності 061 Журналістика підготовки 

доктора філософії 

ВИСТУПИЛИ: Проф. Ткаченко О. Г. зазначила, що зміст ОП має чітку структуру, 

освітні компоненти, включені до ОП, складають логічну 

взаємопов’язану систему і дозволяють досягти цілей та програмних 

результатів навчання. 

 

Доц. Сипченко І. В. звернула увагу присутніх на наявність 

позитивних рецензій на освітньо-наукову програму, що зазначені в її 

описі. 

 Доц. Сидоренко О. П. акцентувала увагу на тому, що освітня 

програма оптимально поєднує академічні та професійні вимоги до 

здобувачів за третім рівнем вищої освіти. 

Доц. Біденко Л. В. висловила пропозицію схвалити освітньо-наукову 

програму «Журналістика» та навчальний план  спеціальності 061 

Журналістика підготовки доктора філософії й рекомендувати їх до 



розгляду Радою із забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти Сумського державного університету. 

Доц. Сушкова О. М. поставила питання на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА"      -  12 

"ПРОТИ" – немає 

"УТРИМАЛИСЬ" – немає 

 

УХВАЛИЛИ: Схвалити освітньо-наукову програму «Журналістика»  та навчальний 

план  спеціальності 061 Журналістика підготовки доктора філософії й 

рекомендувати їх до розгляду Радою із забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти Сумського державного університету. 

 

 

 

Голова                                                                      О. М. Сушкова 

 

Вчений секретар                                                                              С. В. Баранова 

 

 

 


