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Міністерство освіти і науки України 

Сумський державний університет 

Рішення Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти від 15 грудня 

2016 року з питання: «Про якість викладання дисциплін англійською мовою» 

Заслухавши доповідь начальника організаційно-методичного управління В. Б. Юскаєва, 

виступи під час обговорення, рада з якості констатує, що на сучасному етапі реформування вищої 

освіти в Україні, СумДУ послідовно реалізує модель університету, що є активним учасником 

світового освітньо-наукового простору. В свою чергу, це потребує активних дій, спрямованих на 

інтернаціоналізацію освітньої діяльності в контексті міжнародного виміру вищої освіти. 

Серед чинників, що сприяють досягненню цієї мети, надзвичайно важливим є високий 

рівень володіння іноземними мовами, насамперед, англійською, здобувачами вищої освіти та 

представниками професорсько-викладацького складу СумДУ. Університет має певні здобутки з 

цього напряму діяльності, зокрема, послідовно реалізується цільова комплексна програма «Мовна 

політика та її реалізація, у тому числі через підвищення рівня володіння іноземними мовами 

студентами та співробітниками, – один із чинників успішності університету в міжнародному 

науково-освітньому просторі» (затверджена вченою радою 28.11.2014 р. № 5). Ця програма 

орієнтована на виконання вимог «Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, 

викладання, оцінювання». На сьогоднішній день в СумДУ в рамках цієї програми проводиться 

скрізна підготовка з викладанням дисциплін англійською мовою за спеціальностями: 

а) освітнього ступеня «бакалавр»: 

 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (6.040302 Інформатика); 

 056 Міжнародні економічні відносини (6.030503 Міжнародна економіка); 

 6.030601 Менеджмент; 

 6.030504 Економіка підприємства; 

б) освітнього рівня «спеціаліст»: 

 222 Медицина» (7.12010001 Лікувальна справа); 

в) освітнього ступеня «магістр»: 

 8.18010017 Економіка довкілля і природних ресурсів; 

 072 Фінанси, банківська справа та страхування (8.03050801 Фінанси і кредит); 

 073 Менеджмент (8.18010016 Бізнес-адміністрування); 

 051 Економіка (Економіка підприємства). 

Збільшився контингент студентів, що навчаються англійською мовою (2012 р. – 502 осіб; 

2013 – 447; 2014 – 467; 2015 – 626; станом на 30.11.2016 – 702 (відсоток іноземних студентів, що 

навчаються англійською мовою, становить 74,6 (524 особи)). В той же, час темпи збільшення 

контингенту студентів, що навчаються англійською мовою, в деяких інститутах (факультетах) є 

недостатніми (із загального контингенту студентів, що навчається за англомовними проектами, 

тільки 19,3 % навчається за спеціальностями ННІ ФЕМ, 3,4 % – ЕЛІТ). 

Одним із ключових факторів забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти за 

англомовними спеціальностями є рівень володіння іноземними мовами, насамперед, англійською, 

представниками професорсько-викладацького складу. Протягом 2012-2016 рр. 146 викладачів 

вивчали англійську мову в рамках програм підвищення кваліфікації СумДУ та на мовних курсах 

(64 % від залучених до викладання), що дозволило сформувати належне кадрове забезпечення 

англомовних спеціальностей.  

У зв’язку з введенням в дію нової редакції Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 

1187), потребує окремої уваги система заходів щодо стимулювання професорсько-викладацького 

складу до підвищення англомовної кваліфікації у міжнародновизнаних центрах з отриманням 

відповідних сертифікатів. 

Результати аналізу свідчать, в основному, про достатній рівень забезпечення навчальною 

літературою англійською мовою, як в друкованому, так і в електронному вигляді, спеціальностей 

медичного інституту. Недостатнім є рівень забезпечення друкованою навчальною літературою 

інших спеціальностей. 

Враховуючи вищевикладене, та з метою розширення перспектив щодо реалізації 



2 

 

англомовних програм, навчання іноземних громадян та інших форм діяльності в міжнародному 

освітньому просторі, Рада із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

університету 

УХВАЛИЛА: 

1. Директорам інститутів (деканам факультетів) та завідувачам випускових кафедр вжити 

дієвих заходів щодо підвищення якості викладання дисциплін англійською мовою навчання, 

передбачивши: 

 в термін до 01.03.2017 проведення аналізу результативності запровадження англомовних 

програм та, враховуючи його результати, прийняття відповідних рішень з усунення недоліків з 

цього напряму роботи з обговоренням на радах з якості інститутів (факультетів) та засіданнях 

кафедр; 

 проведення заходів, спрямованих на виконання вимог Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти (затверджено Постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.12.2015 № 1187) щодо кадрового забезпечення англомовних спеціальностей 

(спеціалізацій); 

 організацію заходів щодо повного забезпечення англомовних спеціальностей 

(спеціалізацій) основною та додатковою навчальною літературою. 

2. Директорам інститутів (деканам факультетів) активізувати роботу щодо збільшення 

контингенту студентів з англійською мовою навчання. Пріоритетними вважати завдання щодо 

подальшого збільшення контингенту іноземних студентів, насамперед, за рахунок розширення 

переліку спеціальностей (спеціалізацій (програм)) їх  підготовки та зростання контингенту осіб, 

які навчаються за немедичними спеціальностями. Продовжити практику формування змішаних 

навчальних груп українських та іноземних студентів. 

3. Враховуючі введення в дію МОН України нового переліку спеціальностей 

(Перелік 2015 року), директорам інститутів (деканам факультетів) спільно з завідувачами кафедр 

та департаментом міжнародної освіти, вивчити та в термін до 01.03.2017 надати ректорату 

пропозиції щодо переліку спеціальностей (спеціалізацій (програм)) з англійською мовою 

навчання, передбачивши при цьому суттєве збільшення їх кількості, насамперед за освітнім 

ступенем «магістр». 

4. З метою залучення іноземних громадян до навчання за англомовними спеціальностями 

начальнику організаційно-методичного управління, директорам інститутів (деканам факультетів), 

завідувачам випускових кафедр організувати системну роботу щодо з представлення організації 

навчального процесу за ними на веб-сайтах кафедр та інститутів (факультетів). 

5. На виконання п. 4 цього рішення: 

- заступнику начальника навчально-методичного відділу О. А. Криклій та керівнику бюро 

із забезпечення якості освіти О. В. Лютій  в термін до 01.04. 2017 розробити та затвердити у 

встановленому порядку стандартизовану форму  інформаційного пакету (handbook, методичне 

керівництво); 

- директорам інститутів (деканам факультетів) та завідувачам випускових кафедр 

організувати розроблення та розміщення описів освітніх програм на відповідних веб-сайтах 

кафедр та інститутів (факультетів) не пізніше 01.11.2017. 

6. Декану факультету підвищення кваліфікації викладачів Н. М. Костюченко спільно з 

начальником організаційно-методичного управління В. Б. Юскаєвим активізувати роботу, 

спрямовану на вдосконалення кадрового забезпечення англомовних спеціальностей (спеціалізацій) 

шляхом:  

 формування переліку викладачів, що потребують підвищення мовної кваліфікації з 

англійської мови, з виділенням рівнів їх підготовки та розробки плану заходів щодо отримання 

сертифікатів у міжнародно визнаних центрах;  

 забезпечення організації та контролю підвищення мовної кваліфікації професорсько-

викладацького складу відповідно до розробленого плану, у тому числі шляхом атестації та 

переатестації;  

 розробки та впровадження диференційованої системи мотивації професорського 

викладацького складу щодо підвищення англомовної кваліфікації (залежно від рівня володіння 
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англійською мовою). 

7. Рекомендувати протягом 2016 /2017 навчального року розглянути на засіданні вченої 

ради університету питання щодо виконання «Цільової комплексної програми щодо підвищення 

рівня володіння студентами та співробітниками університету іноземними мовами та пов’язаної з 

цим активної діяльності університету в міжнародному науково-освітянському просторі», 

передбачивши певні заходи щодо активізації цього напрямку діяльності, та затвердження нової 

оновленої версії комплексної програми. 

Відповідальні – перший проректор В. Д. Карпуша, проректор з наукової роботи 

А. М. Чорноус, проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та 

технічного забезпечення В. О. Любчак  

Голова Ради з якості                                                   В. Д. Карпуша 

Вчений секретар                                                         О. В. Люта 


