
Міністерство освіти і науки 

Сумський державний університет 

Рішення Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

від 22 жовтня 2020 року з питання: 

«Звіт інститутів/факультетів про внесені зміни до освітньо-професійних та/або 

освітньо-наукових програм за результатами акредитації в 2019/2020 н.р.» 

 

Розглянувши питання: «Звіт інститутів/факультетів про внесені зміни до 

освітньо-професійних та/або освітньо-наукових програм за результатами акредитації 

в 2019/2020 н.р.», Рада із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти (далі – Рада з якості) відзначає, що в університеті протягом 2019-2020 н.р. 

десять освітніх програм (далі – ОП) було акредитовано Національним агентством із 

забезпечення якості вищої освіти.  

Звіти експертних груп та висновки Галузевих експертних рад містять ряд 

зауважень та рекомендацій щодо удосконалення ОП. На засіданнях Рад з якості 

інститутів (факультетів) відбулося обговорення рішень про акредитацію освітніх 

програм та розроблено плани заходів щодо усунення виявлених недоліків. Протягом 

2019-2020 н.р. рекомендації Національного агентства були реалізовані під час 

впровадження відповідних ОП. Так, факультетом ЕлІТ активізована практика 

створення віртуальних лабораторних робіт на основі існуючих програмних продуктів 

та впровадження елементів електронного навчання (онлайн-курси в системі 

OpenCourseWare СумДУ та ін.), а також робота з підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників за фахом на профільних підприємствах м. Суми та області.  

ННІ права здійснено наступні заходи: перезакріплення цивільно-правових 

дисциплін та перехід окремих викладачів на кафедру кримінально-правових 

дисциплін та судочинства для забезпечення відповідності ОП предметній сфері 

спеціальності; бенчмаркінг ОП та вивчення досвіду Київського інституту 

інтелектуальної власності та права, Національного університету «Одеська юридична 

академія» в контексті  імплементації кращих практик; участь викладачів у програмах 

академічної мобільності для підвищення інтернаціоналізації ОП.  

На факультеті ІФСК оновлено силабуси та робочі програми навчальних 

дисциплін, ресурсне забезпечення освітніх компонентів ОП, удосконалено систему 

оцінювання за дисциплінами; узгоджено  результати навчання за дисциплінами та 

ПРН ОП; деталізовано в робочих програмах навчальних дисциплін перелік soft skills, 

формуванню яких сприяють відповідні освітні компоненти; підготовлено публікації 

у фахових виданнях з метою впровадження наукових доробок викладачів в освітній 

процес; підготовлено  проєктні заявки з дослідження цінностей та значимості 

українських культурних надбань та вивчення психологічних передумов протистояння 

вигоранню у фахівців кризових служб.   

Факультетом  ТеСЕТ проведено аналіз змісту ОП «Комп’ютерна механіка» та 

дисциплін циклу фахової підготовки на предмет можливості опанування 

компетентностей у предметних областях будівництва та біомеханіки; досліджено 

досвід реалізації ОП «Комп’ютерна механіка» у вітчизняних та закордонних 

університетах, зокрема освітні програми Мюнхенського технічного університету 

«Computational mechanics»; уточнено фахові компетентності, матриці та зміст 

робочих програм дисциплін з внесенням у дисципліни циклу фахової підготовки (ОК 

9 «Обчислювальна гідроаеромеханіка», ОК 7 «Комп’ютерне моделювання 



динамічних систем» та ОК 5 «Гідроаеропружність») результатів навчання з 

будівництва та біомеханіки. 

В ННІ БТ «УАБС» реалізовані заходи щодо  посилення міжнародної академічної 

мобільності викладачів та здобувачів вищої освіти. Учасники освітнього процесу 

взяли участь в таких програмах: міжнародний літній онлайн курс «Times of 

Uncertainty: Current Challenges for the European Financial Markets» від Університету 

прикладних наук Дойче Бундесбанку, серія віртуальних мобільностей в рамках 

спільного проєкту з Чеським УПН «Платформа AgriSciences для посилення науки у 

вищих навчальних закладах України», що в умовах карантинних обмежень 

здійснювалося в он-лайн форматі. 

Водночас, необхідність продовження роботи над подальшим розвитком та 

модернізацією освітніх програм потребують проведення ряду заходів як на рівні 

інститутів (факультетів), так на рівні кафедр (завідувачів, гарантів ОП та членів РПГ).    
 

Виходячи з викладеного для забезпечення удосконалення якості освітніх 

програм, Рада з якості ухвалила: 

 

1. Посилити контроль за процесами внутрішньої системи забезпечення якості вищої 

освіти та якості освітніх програм: 

1.1 Організувати та провести семінари, короткострокові програми підвищення 

кваліфікації з питань проведення акредитації з врахуванням набутого досвіду за 

підсумками акредитації освітніх програм у 2019-2020 н.р. 

Відповідальні: директор Департаменту по роботі з персоналом та підготовці 

науково-педагогічних кадрів Циганюк Д. Л. 

Термін виконання: листопад 2020 р. – червень 2021 р. 

1.2 Забезпечити своєчасність наповнення каталогу освітніх програм та розміщення їх 

проєктів. 

Відповідальні: голови рад з якості інститутів/факультетів. 

Термін виконання: постійно. 

1.3 Активізувати співпрацю з вітчизняними та закордонними ЗВО з метою 

ознайомлення з кращими практиками організації освітньої діяльності для 

подальшого розвитку та вдосконалення освітніх програм.  

Відповідальні: заступники директорів (деканів) з міжнародної діяльності, 

завідувачі кафедр. 

Термін виконання: постійно. 

1.4 Провести зустріч із здобувачами вищої освіти першого курсу освітнього ступеня 

бакалавр з метою їх ознайомлення з процедурами забезпечення якості вищої 

освіти в університеті, для підвищення активізації їх залучення до процедур 

забезпечення якості відповідно до принципу студентоцентризму.  

Відповідальні: голови рад з якості інститутів (факультетів), студентське 

самоврядування, Студентська агенція співдії якості освіти.  

Термін виконання: листопад 2020 р. 

1.5 Сформувати комплекс заходів щодо інформування здобувачів вищої освіти про 

можливості неформального навчання та перезарахування отриманих результатів 

навчання, в тому числі через сайти інститутів (факультетів) та сторінки в 

соціальних мережах. 



Відповідальні: голови ради з якості інститутів (факультетів), заступник 

директора (декана) з інформаційного забезпечення. 

Термін виконання: грудень 2020 р. 

1.6 Розробити план інформаційних та популяризаційних заходів щодо активізації 

міжнародної мобільності здобувачів вищої освіти інституту (факультету), 

актуалізувати інформацію щодо програм академічної мобільності на веб-сайті 

інститутів (факультетів).  

Відповідальні: голови рад з якості інститутів (факультетів), заступники 

директорів (деканів) з інформаційного забезпечення та міжнародної діяльності. 

Термін виконання: грудень 2020 р. 

1.7 Проаналізувати можливості запровадження (розширення) елементів дуальної 

освіти при реалізації освітніх програм та обговорити це питання на засіданнях  Рад 

із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти інститутів 

(факультетів). 

Відповідальні: завідувачі кафедр, директори (декани) інститутів 

(факультетів), голови рад з якості інститутів (факультетів),. 

Термін виконання: травень 2021 р. 

1.8 Активізувати проведення форумів, семінарів із залученням випускників 

інститутів (факультетів) та своєчасним висвітленням інформації про проведені 

заходи на веб-сайтах інститутів (факультетів) та кафедр.  

Відповідальні: директори (декани), заступники директорів (деканів) з 

практикоорієнтованої підготовки та інтеграційних зв’язків із замовниками 

кадрів, заступники директорів (деканів) з інформатизації.  

Термін виконання: постійно.  

1.9 Забезпечити постійну актуалізацію інформації для наповнення бази Асоціації 

випускників інституту (факультету). 

Відповідальні: заступники директорів (деканів) з практикоорієнтованої 

підготовки та інтеграційних зв’язків із замовниками кадрів. 

Термін виконання: постійно.  

1.10 Розширити залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів 

галузі, представників стейкхолдерів на постійній основі.  

Відповідальні: заступники директорів (деканів) з практикоорієнтованої 

підготовки та інтеграційних зв’язків із замовниками кадрів, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: постійно.  
 

2. Затвердити нижченаведені заходи, що направлені на усунення зауважень за 

результатами акредитації освітніх програм 
 

Освітня програма  Напрями удосконалення Відповідальні / 

Термін виконання 

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій 

ОПП Комп’ютерна 

механіка 

(спеціальність 131 

Прикладна 

механіка) 

Розробити план заходів щодо розширення участі зовнішніх 

стейкхолдерів у моніторингу та перегляді освітніх програм  

гаранти ОП /  

січень 2021 р. 

Розглянути можливість опанування окремих тем навчальних 

дисциплін за рахунок проходження відкритих он-лайн курсів 

(із отримання відповідних сертифікатів або інших 

підтверджуючих документів) як елементу неформальної 

освіти із зазначенням в робочих програмах навчальних 

дисциплін механізму перерахування отриманих результатів  

гаранти ОП / 

постійно 

 



Освітня програма  Напрями удосконалення Відповідальні / 

Термін виконання 

Забезпечити постійне оновлення інформаційних ресурсів 

освітніх компонентів за рахунок наукових праць провідних 

зарубіжних вчених, в т.ч. англомовних   

гаранти ОП / 

постійно 

 

Факультет електроніки та інформаційних технологій 

ОПП 

Електротехнічні 

системи 

електроспоживання 

(спеціальність 141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка)  

 

ОПП 

Електротехнічні 

системи 

електроспоживання 

(спеціальність 141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка) 

 

ОПП Прикладна 

математика 

(спеціальність 113 

Прикладна 

математика) 

Передбачити використання в освітньому процесі відкритих 

онлайн курсів із відображенням їх у відповідних робочих 

програмах навчальних дисциплін. Продовжити практику 

створення віртуальних лабораторних робіт на основі 

існуючих програмних продуктів та більш активно 

впроваджувати елементи електронного навчання (онлайн-

курси в системі OpenCourseWare СумДУ та ін.) 

викладачі / 

червень 2021р 

Провести аналіз можливостей оновлення лабораторної бази, 

в тому числі за рахунок спонсорської допомоги 

гаранти ОП, члени 

РПГ / грудень 

2020 р.  
Розробити план активізації участі здобувачів вищої освіти 

ОП у програмах академічної мобільності  

гаранти ОП, члени 

РПГ / січень 2021 

р. 

Організувати методичний семінар «Організація змішаного 

дистанційного /електронного навчання у закладах освіти. 

Організація атестаційних заходів онлайн»  
 

заступник декана з 

дистанційної 

форми навчання 

Марченко А.В., 

голова Ради з 

якості Ткач О.П., 

заступник декана з 

міжнародної 

роботи 

Лютий Т.В. / 

жовтень 2020 р 

Навчально-науковий інститут права 

ОПП 

Інтелектуальна 

власність 

(спеціальність 081 

Право) 

 

 

Оновити бази практик для проходження виробничої 

практики здобувачами другого (магістерського) рівня, що 

максимально сприяють формуванню програмних результатів 

навчання відповідно до стандарту підготовки магістрів 081 

«Право» 

голова ради з 

якості ННІ  права, 

гаранти ОП, 

завідувачі 

випускових 

кафедр / червень 

2021 р. 

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій 

ОПП Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності 

спеціальність (028 

Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності) 

 

ОПП Психологія 

(спеціальність 053 

Психологія) 

Провести бенчмаркінг та вивчити досвід реалізації подібних 

ОП в європейських ЗВО з метою врахування кращих практик 

при вдосконаленні ОП 

гаранти ОП, 

члени РПГ, 

завідувачі 

випускових 

кафедр / лютий 

2021 р. 
Розширити перелік проблемних груп та науково-дослідних 

гуртків із психології для здобувачів вищої освіти 

гаранти ОП, 

члени РПГ, 

завідувачі 

випускових 

кафедр / червень 

2021 р. 
Активізувати залучення викладачів та здобувачів вищої 

освіти до міжнародної академічної мобільності, а саме – до 

міжнародних стажувань, проєктів, грантів у галузі культури 

та мистецтва 

гаранти ОП, члени 

РПГ, завідувачі 

випускових 

кафедр / постійно 
Навчально-наукових інститут бізнес технологій «УАБС» 

ОПП Банківська 

справа 

спеціальність (072 

Інтенсифікувати участь зовнішніх та внутрішніх 

стейкхолдерів у моніторингу та перегляді освітніх програм, 

застосовувати нові форми роботи з ними. Формувати 

гаранти ОП, 

заступники з 

практикоорієнтова



Освітня програма  Напрями удосконалення Відповідальні / 

Термін виконання 

Фінанси, банківська 

справа та 

страхування) 

 

ОНП Облік, аудит і 

оподаткування в 

міжнародному 

бізнесі 

 (спеціальність 071 

Облік і 

оподаткування) 

 

документи, що підтверджують залучення стейкхолдерів до 

обговорення цілей та програмних результатів навчання за ОП 

з метою виявлення та врахування їх пропозицій і потреб 

відповідно до критеріїв акредитації НАЗЯВО та нормативної 

бази університету 

ної підготовки та 

інтеграційних 

зв’язків із 

замовниками 

кадрів. 

/  щосеместрово 

 

Включити елементи неформального навчання у робочі 

програми навчальних дисциплін та силабуси (насамперед 

масові онлайн курси MOOC, Prometeus, Coursera, Edex, 

CHAN Academy, Cisco)  з отриманням відповідних 

сертифікатів (інших документів)), що можуть бути 

зараховані, та поінформувати про це здобувачів вищої освіти 

гаранти ОП 

/  постійно 

 

Забезпечити підвищення рівня академічної мобільності 

здобувачів вищої освіти шляхом започаткування програм 

подвійних дипломів з підписанням відповідних угод, 

проведенням інформаційної кампанії тощо 

завідувачі кафедр, 

гаранти ОП 

/ вересень 2021 р. 

 

Включити до переліку інформаційних ресурсів освітніх 

компонентів англомовні періодичні видання, англомовні 

підручники, міжнародні інформаційні ресурси та бази даних 

гаранти ОП, 

викладачі 

/  постійно 

 

Переглянути програми додаткового фахового вступного 

випробування з огляду на предметну складову освітніх 

програм для забезпечення належного доступу до ОП 

 гаранти освітніх 

програм. 

/ щорічно до 1 

квітня 

   

 

 

Голова ради з якості  Василь КАРПУША 
 

 

 

Вчений секретар  Ольга ДЕЙНЕКА 

 

 


