
План роботи  

Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

на 2020/2021 навчальний рік  

 

Розглянутий та затверджений  

на засіданні Ради з якості 

27.08.2020 р., протокол № 1 

27 серпня 2020 р. 

1. Затвердження плану роботи Ради із забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти на 2020/2021 навчальний рік. 

2. Про затвердження освітньо-професійних та освітньо-наукових програм. 

Доповідач – директори/декани інститутів / факультетів. 

3. Затвердження робочих програм навчальних дисциплін «Основи 

академічного письма», «Демократія: цінності, принципи, механізми», 

«Іноземна мова» для всіх освітніх програм ОС  «бакалавр». 

Доповідач – начальник НМВ Криклій О.А. 

 

23 жовтня 2020 р.  

1. Про особливості організації дистанційного навчання в 2020/2021 н.р. в 

умовах карантинних обмежень. 

Доповідач – начальник НВ Чорток Ю.В.  

Відповідальні – Голова Ради з якості Карпуша В.Д. 

2. Звіт інститутів/факультетів про внесені зміни до освітньо-професійних 

та/або освітньо-наукових програм за результатами акредитації в 

2019/2020 н.р. 

Доповідачі –директори / декани інститутів / факультетів. 

3. Звіт про роботу Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти ННІ ФЕМ, ННІ БТ «УАБС» та ефективність впливу їх 

рішень на відповідні напрями діяльності інститутів. 

Доповідачі – голови рад з якості інститутів. 
Відповідальні – Голова Ради з якості Карпуша В.Д. 

 

19 листопада 2020 р.  

1. Про забезпечення організаційної та соціальної  підтримки здобувачів 

вищої освіти. 

Доповідач – проректор з науково-педагогiчної роботи та організації 

позанавчальної діяльності Король О. В.  

2. Про необхідність формування у учасників освітнього процесу 

інформаційно-цифрових компетентностей.  

Доповідач – директор Департаменту по роботі з персоналом та 

підготовці науково-педагогічних кадрів Циганюк Д. Л. 

Відповідальний – Голова Ради з якості Карпуша В.Д. 



3. Затвердження переліку дисциплін вибіркового блоку. 

Доповідач – начальник НМВ Криклій О.А. 

Відповідальний – начальник ОМУ Юскаєв В.Б 

 

18 лютого 2021 р.  

1. Про підготовку студентів СумДУ до участі у ІІ турі Всеукраїнських 

студентських олімпіадах та Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей.  

Доповідач – в.о. голови НТСА Солодовніков С.М. 

2. Про стан та перспективи розвитку академічної мобільності в СумДУ 

Доповідач – начальник управління міжнародного співробітництва 

Кириченко К. І. 

Відповідальний - проректор з НПР Любчак В. О. 

3. Про стан та напрямки вдосконалення підготовки здобувачів третього 

(освітнього-наукового) рівня. 

Доповідач – завідувач ВДА Бойко А. О.  

Відповідальний - проректор з наукової роботи Чорноус А. М.  

 

20 травня 2021 р.  

1. Про розвиток системи неформальної освіти та порядок визнання 

отриманих здобувачами вищої освіти результатів навчання. 

Доповідач – начальник НВ Чорток Ю.В.  

Відповідальний – начальник ОМУ Юскаєв В.Б. 

2. Про забезпечення доступу учасників освітнього процесу до 

інформаційних ресурсів, наукометричних баз даних та електронних 

ресурсів СумДУ. 

Доповідач –директор бібліотеки Маринич Т. О.  

Відповідальний –начальник ОМУ Юскаєв В.Б. 

3. Про методичні рекомендації кафедрам щодо організації освітньої 

діяльності в 2021-2022 навчальному році.  

Доповідач – начальник НМВ Криклій О.А. 

Відповідальний – начальник ОМУ Юскаєв В.Б. 

 


