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ПРОТОКОЛ 
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м. Суми 
 

Засідання ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти  
 

Голова: Пахненко О.М. 

Секретар: Дехтяр Н.А. 
 

Присутні: 16 осіб із 22 членів вченої ради. 
 

1. Про результати перевірки готовності кафедр ННІБТ «УАБС» до 2016-

2017 навчального року (інформація заступника директора з методичної роботи 

Пахненко О.М. та заступника директора з заочної та дистанційної форм 

навчання Гордієнко В.П.) 

2. Про методичне забезпечення виконання курсових і дипломних робіт 

студентами всіх спеціальностей інституту (інформація заступника директора з 

методичної роботи Пахненко О.М.). 

3. Про особливості організації процесу формування і затвердження 

навчальних планів на 2017-2018 навчальний рік (інформація заступника 

директора з методичної роботи Пахненко О.М.). 

4. Інше. 

1. СЛУХАЛИ:  

1.1 Пахненко О.М., голову ради з якості інституту, яка довела до відома 

присутніх, що результати перевірок готовності кафедр ННІБТ «УАБС» до 2016-

2017 навчального року, проведені протягом 20-28 вересня 2016 р., засвідчили, 

що всі кафедри ННІБТ “УАБС” до навчального року готові та мають в 

наявності усі планові документи, визначені Рекомендаціями навчально-

методичного відділу щодо аналізу готовності кафедр СумДУ до 2016-2017 

навчального року. За результатами перевірок комісією сформовані 

рекомендації щодо: необхідності включення при розробці дидактичного 

забезпечення самостійної роботи студентів методичних вказівок щодо 

виконання студентами обов’язкових домашніх завдань; забезпечення протягом 

навчального року методичного наповнення дисциплін, які викладаються на 

кафедрах вперше; контролю за виконанням плану видань кафедр; включення до 

перспективного плану видань кафедр підготовку і публікацію навчально-

методичної літератури з нових навчальних дисциплін. 



1.2 Гордієнко В.П., заступника директора з заочної та дистанційної форм 

навчання, про необхідність розміщення регламентів навчальних дисциплін на 

сайтах кафедр для забезпечення вільного доступу до них та поінформованості 

студентів. 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію Пахненко О.М. та Гордієнко В.П. взяти до відома. 

2. СЛУХАЛИ:  

Пахненко О.М., голову ради з якості інституту, про необхідність 

перегляду методичного забезпечення виконання курсових і дипломних робіт 

студентами всіх спеціальностей інституту з метою формування єдиних підходів 

до їх оформлення та змісту. 

УХВАЛИЛИ: 

Сформувати робочу групу у складі: Пахненко О.М., Коренєва О.Г., 

Хомутенко Л.І., Яценко В.В., Мінченко М.Г. для розробки єдиних вимог до 

оформлення курсових і дипломних робіт студентами всіх спеціальностей 

інституту (проголосували одноголосно). 

3. СЛУХАЛИ:  

Пахненко О.М., голову ради з якості інституту, про те, що терміни 

розробки і затвердження базових навчальних планів для студентів всіх 

спеціальностей 2017 року прийому – до грудня 2016 року; семестрових 

навчальних планів – до квітня 2017 року. Пахненко О.М. проінформувала 

присутніх про особливості включення до навчальних планів дисциплін 

вибіркового блоку,  фіксування в них професійної компоненти та подання 

вибіркових дисциплін гуманітарного блоку та блоку природничих, 

фундаментальних дисциплін загальним списком. 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію Пахненко О.М. взяти до відома. 

4. СЛУХАЛИ:  

Пахненко О.М., голову ради з якості інституту, про заохочення 

викладачів проводити навчальний процес англійською мовою. 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію Пахненко О.М. взяти до відома. 
 

 

Голова          О.М. Пахненко 
 

Секретар         Н.А. Дехтяр 


