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ПРИСУТНІ: 

 

1. Заступник декана ФСЗМК з навчальної роботи,  кандидат наук із 

соціальних комунікацій, доцент Лященко А. В.; 

2. Голова НМР ФСЗМК, доктор філологічних наук, професор Гусєва О. О.; 

3. Кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент Боровик А. А. (кафедра 

реклами та зв’язків з громадськістю); 

4. Кандидат філологічних наук, доцент Темченко Л. В. (кафедра масової та 

міжнародної комунікації); 

5.  Кандидат філологічних наук, доцент Куценко Л. В. (кафедра видавничої 

справи та міжкультурної комунікації); 

6. Голова Ради студентів ФСЗМК Мармура Д. С.; 

7. Студенти ФСЗМК  

- Кривогуз А. О. (ЗЖ-17-2),  

- Перкевич В. В.(ЗЖ-16-4), 

Запрошені: 

1. Декан ФСЗМК, проф. Демченко В. Д. 

2. Зав. кафедри масової та міжнародної комунікації, проф. Бутиріна М. В. 

3. Зав. кафедри вижавничої справи та міжкультурної комунікації, проф. 

Підмогильна Н. В. 

 

 

Порядок денний:  

1. Про результати анкетування здобувачів вищої освіти 2019-2020 

навчального року факультету систем і засобів масової комунікації. 

2. Про вдосконалення освітніх програм спеціальності 061 Журналістика. 

 

 

Слухали: 

1. Голова БЗЯВО ФСЗМК доц. Лященко А. В. ознайомила з 

результатами анонімного опитування студентів «Викладач очима студентів». 

В цілому результати оцінювання позитивні ( від 39 до 46 балів). Доповідач 

зауважила,  що враховуючи ситуацію карантину, викладачі мали можливість 

використовувати дистанційні технології навчання та адаптувати  існуючі 



класичні форми занять до онлайн-можливостей. Але є низка проблемних 

питань, які передбачають обговорення із урахуванням студентської думки. 

Мова йде про тривалість онлайн-занять, яку в разі проведення дистанційного  

навчання, необхідно скорочувати. Також є потреба вдосконалення робочих 

програм дисциплін з урахуванням використання дистанційних  технологій. 

Ухвалили: 

Інформацію голови БЗЯВО ФСЗМК доц. Лященко А. В. взяти до уваги, 

обговорити на засіданнях кафедр ФСЗМК та урахувати при формуванні 

робочих програм або силабусів дисциплін. 

Відповідальні: Завідувачі кафедр та гаранти освітніх програм. 

Термін виконання: вересень-жовтень 2020р. 

2. Проф. Гусєву О. О. доповіла про результати анкетування здобувачів 

вищої освіти щодо оцінювання якості освітньої діяльності науково-

педагогічних працівників під час викладання  навчальних дисциплін. 

Наслідки опитування засвідчили наявність певних труднощів під час 

вивчення таких дисциплін: іноземна мова, історія та теорія соціальних 

комунікацій, видавнича справа та літературний процес. Саме ці дисципліни, 

на думку студентів, потребують корегування  змісту та застосування 

мультимедійної складової  в   робочих програмах з метою  їх відповідності 

сучасним викликам. 

Студент Перкевич В. В. зауважив, що в поточному навчальному році 

студенти мали можливість порівняти очну та дистанційну форми освіти. На 

думку багатьох студентів, найбільші складнощі виникли саме в період 

здійснення освітнього процесу онлайн, оскільки в тих студентів, що 

проживають у віддалених містечках та селах, не завжди є можливість 

приєднатися до заняття через відсутність покриття. Розуміючи зусилля 

викладачів, спрямовані на стовідсоткове охоплення студентської аудиторії,  
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