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Міністерство освіти і науки України 

Сумський державний університет 

 

Рішення вченої ради Сумського державного університету з питання:  

«Стан забезпечення високої якості підготовки фахівців за спеціальностями 

факультету іноземної філології та соціальних комунікацій та завдання щодо 

поширення надання освітніх послуг та розвитку наукової та міжнародної 

діяльності факультету» 

 

Розглянувши питання про стан забезпечення якості підготовки фахівців та 

завдання щодо поширення надання освітніх послуг, розвиток наукової та міжнародної 

діяльності факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, вчена рада 

відзначає, що на факультеті виконується значний обсяг робіт, спрямованих на 

вдосконалення освітнього процесу, підвищення якості підготовки фахівців, розвиток 

наукової та міжнародної діяльності:   

- вперше  протягом  2015–2016 рр. пройдено процедуру ліцензування та 

здійснено набір студентів за освітнім ступенем «бакалавр» зі спеціальностей: 

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

завдяки чому значно зріс контингент студентів; 

- успішно проведена акредитація освітнього ступеня «бакалавр» 

спеціальності «Реклама і зв’язки з громадськістю»; 

- отримано ліцензії за двома спеціальностями 033 «Філософія», 

061 «Журналістика» щодо підготовки докторів філософії; 

- у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2015–

2016  н. р. представники факультету ІФСК здобули 7 призових місць; 

- обсяг фінансування госпдоговірних НДР та  наукових грантів за 11 

місяців 2016 р. складає 434 тис. грн.; 

-  із 9 наукових міжнародних загальноуніверситетських грантів, 5 

виконуються на факультеті ІФСК; 

- кафедрою журналістики та філології завершено виконання освітнього 

гранту  у рамках програми Європейської комісії TEMPUS, завдяки чому кафедра 

значно покращила матеріально-технічну базу; 

-  за направленням СумДУ в аспірантурі та докторантурі інших ВНЗ 

проходять підготовку 8 докторантів та 5 аспірантів; 

- підвищено кваліфікацію викладачів та аспірантів факультету в рамках 

програми академмобільності ERASMUS +; 

- активно використовуються позааудиторні форми навчальної діяльності 

завдяки різним центрам соціально-гуманітарного та навчально-методичного 

спрямування, що створені  при кафедрах факультету, з урахуванням вимог 

роботодавців. 

Водночас, вчена рада звертає увагу на необхідність: 

- підвищення науково-кваліфікаційного рівня ПВС, оскільки на факультеті 

наукові ступені та вчені звання мають лише 59% викладачів;  

- удосконалення освітніх програм із урахуванням вимог зовнішніх та 

внутрішніх стейкхолдерів та забезпечення їх відповідності ліцензійним та 

акредитаційним вимогам; 

- подальшого впровадження сучасних технологій навчання, в тому числі 

дистанційного та змішаного;  
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- постійної роботи із забезпечення якості викладацького складу та 

належного матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу; 

- активізації роботи з розвитку міжнародної діяльності відповідно до 

потенційних можливостей факультету; 

- удосконалення інформаційної прозорості та інформативності сайтів 

факультету та кафедр; 

- активізації діяльності щодо збільшення контингенту аспірантів, зокрема, 

що навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб; 

- залучення більшої кількості науково-педагогічних працівників до 

виконання наукових госпдоговорів та грантів;  

- підвищення рівня оприлюднення результатів наукових досліджень у 

виданнях, які обліковуються БД Scopus та Web of Science Core Collection. 
 

Вчена рада постановляє: 
 

1. Здійснювати постійну роботу з формування привабливого іміджу 

спеціалізацій (освітніх програм), враховуючи останні тенденції розвитку освітніх 

послуг (як в Україні, так і у світі), шляхом постійного моніторингу ринку праці та 

своєчасної реакції на його вимоги, запровадження організаційних, навчально-

методичних та інших заходів щодо покращення освітнього процесу, сконцентрувавши 

зусилля на впровадженні елементів проблемно-орієнтованого та практично-

орієнтованого навчання та інноваційних технологій. 

Відповідальні: декан факультету ІФСК, зав. кафедрами факультету. 

Термін виконання: постійно. 
 

2. Посилити роботу щодо залучення зовнішніх зацікавлених сторін, 

насамперед, роботодавців, об’єднань роботодавців та випускників до розробки, 

моніторингу та перегляду освітніх програм, формування програм та баз практик.  

Розробити комплекс заходів щодо активізації роботи Експертних рад 

роботодавців за спеціальностями «Філологія» та «Журналістика», створити Експертні 

ради роботодавців за спеціальностями «Соціальна робота», «Психологія» та 

«Менеджмент соціокультурної діяльності». 

Використати потенціал Асоціації випускників факультету іноземної філології 

та соціальних комунікацій з метою оцінювання змісту, організації та якості освітнього 

процесу з точки зору його відповідності сучасним вимогам ринку праці та потребам 

роботодавців. 

Відповідальні: декан факультету ІФСК, зав. кафедрами факультету. 

Термін виконання: постійно. 
 

3. Активізувати участь здобувачів вищої освіти у програмах міжнародної 

академічної мобільності за технологіями «включений семестр», «паралельне 

навчання» та «подвійний диплом», а також у програмах мовного та наукового 

стажування за всіма напрямами підготовки та спеціальностями. 

Відповідальні: декан факультету ІФСК, зав. кафедрами факультету. 

Термін виконання: постійно. 
 

4. Розробити концепт англомовного викладання окремих дисциплін у межах 

україномовних програм як важливу складову розвитку академічної мобільності 

здобувачів вищої освіти та інтернаціоналізації освітньої діяльності СумДУ.  

Відповідальні: декан факультету ІФСК, зав. кафедрами факультету. 

Термін виконання: постійно. 
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5. З метою впровадження інноваційних технологій навчання та забезпечення 

конкурентних переваг на ринку освітніх послуг забезпечити подальше наповнення 

контенту електронної форми навчання на базі технологій OCW-СумДУ та 

активізувати його застосування в освітньому процесі. 

Розглянути можливість запровадження змішаної моделі навчання, в тому числі 

з використанням масових відкритих on-line курсів «Prometheus» та «Cоursera» з 

отриманням студентами сертифікатів та відповідним трансфером кредитів. 

Відповідальні: декан факультету ІФСК, зав. кафедрами факультету. 

Термін виконання: постійно. 
 

6. З метою поглиблення рівня інтеграційних зв’язків із замовниками кадрів, 

спрямованих на забезпечення практично-орієнтованої підготовки студентів, 

використавши позитивний досвід кафедри журналістики та філології та кафедри 

психології, політології та соціокультурних технологій, розширити практику 

створення на базі підприємств або за їх сприянням на базі університету навчальних 

центрів, філій кафедр тощо із залученням до навчального процесу представників 

підприємств чи установ. Залучити госпдоговірні, спонсорські кошти, а також кошти 

міжнародних грантів і проектів для подальшого розвитку матеріально-технічної бази 

факультету. 

Відповідальні: декан факультету ІФСК, зав. кафедрами факультету. 

Термін виконання: постійно. 
 

7. Вжити заходів щодо покращення якісних характеристик професорсько-

викладацького складу, зокрема на кафедрах ППСТ, МПІГ, ІМ шляхом залучення 

провідних науковців зарубіжних вищих навчальних закладів і наукових установ та 

спеціалістів-практиків із відповідною базовою освітою, а також підготовки фахівців в 

аспірантурі й докторантурі інших ВНЗ. 

Відповідальні: декан факультету ІФСК, зав. кафедрами факультету. 

Термін виконання: постійно. 
 

8. Забезпечити постійне підвищення професійного рівня, педагогічної 

майстерності, наукової кваліфікації професорсько-викладацького складу шляхом 

навчання за різними програмами (курсами), стажування (у т.ч. заохочувати 

стажування в іноземних установах), участі у тематичних заходах (тренінгах, 

семінарах, відкритих лекціях), у тому числі з використанням електронних засобів та 

дистанційних технологій навчання. 

Відповідальні: декан факультету підвищення кваліфікації та післядипломної 

освіти, декан факультету ІФ СК, зав. кафедрами факультету. 

Термін виконання: постійно. 
 

9. Декану та раді з якості факультету організувати системну роботу з контролю 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, передбачивши при цьому: 

- розгляд питань щодо організації контролю якості освітньої діяльності у 

планах роботи (не менше одного разу на півріччя), за результатами розгляду вжити 

заходів щодо вдосконалення якості; 

- аналіз якості навчально-методичного забезпечення дисциплін, зокрема в 

частині організації самостійної роботи студентів, розробку заходів щодо усунення 

виявлених недоліків; 

Відповідальні: декан факультету ІФСК, члени Ради з якості факультету. 

Термін виконання: постійно. 
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10. Активізувати роботу з оприлюднення необхідної інформації у 

відкритому доступі для всіх внутрішніх та зовнішніх зацікавлених сторін відповідно 

до вимог законодавства України, принципів Європейських стандартів і рекомендацій 

щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG), та 

забезпечувати її постійну актуалізацію. 

Відповідальні: декан факультету ІФСК, зав. кафедрами факультету. 

Термін виконання: постійно. 
 

11.  З метою підвищення наукової складової в навчальному процесі залучати 

більшу кількість студентів до виконання НДР з оплатою праці, посилювати роботу з 

підготовки  студентів до всеукраїнських предметних олімпіад та конкурсів наукових 

робіт, збільшувати кількість публікацій за участю студентів  

Відповідальні: декан факультету ІФСК, зав. кафедрами факультету. 

Термін виконання: постійно. 
 

12. Продовжити  пошук шляхів, спрямованих на розвиток держбюджетної, 

господарсько-договірної та грантової тематики на кафедрах факультету, зокрема: 

поширити практику створення міжкафедральних і міжфакультетських робочих груп 

для участі в конкурсах проектів НДР. 

 Відповідальні: декан факультету ІФСК, зав. кафедрами факультету.  

Термін виконання: постійно. 
 

13. Активізувати роботу щодо публікацій статей ПВС, докторантів, 

аспірантів і студентів у наукових виданнях, що індексуються БД Scopus та Web of 

Science Core Collection із результативністю не менше 3 статей на кожну кафедру 

щорічно. Провести інформаційні семінари та тренінги щодо підготовки статей для 

відповідних виданнях. 

Відповідальні: декан факультету ІФСК, зав. кафедрами факультету, 

 начальник ЦНТІ. 

Термін виконання: постійно. 

 

 
Схвалено вченою радою СумДУ. 

Протокол №06 від 8 грудня 2016 р. 

 

Голова вченої ради        А.В. Васильєв 

Секретар          А.І. Рубан 

 

 

 

  


