Протокол засідання Бюро із забезпечення якості вищої освіти та
освітньої діяльності факультету систем і засобів масової комунікації
№ 2 від 30.06.2020
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 науковопедагогічних 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
мультимедійної складової в

змісту та застосування

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,

Bce

x

raKH BBa)Ka€Mo, tuo rexHi.{Hi yMoBr4, [Ki e

cry4eu'rin, I{e

3aB)KAH

y HarBr{ocri y

BuKnaAar{ie

la

eiAnosi4arou cyqacrroMy pinrtro.

VxBzutz:tl4:

Irrrfopr'raqiro ro,uonu I-IMP OC3MK rrpocp. I-),cenor' O. O. B:lrlh /to yBarr4,

o6roeopnrv Ha saci4arrHxx xarpe4p CTC3MK ra Bpaxyna'rn ni4 uac yKnaAaHHc
po6ouux rrporpaM

a6

o culadyci e saue3a3H aqeH Hx qrvcrlr4nr

Riarroeilarlui: 3aei4yeaui

xacpe4p ra rapaHra

i

s.

ocnilrrir rrporpaM.

TepviH BI4KoHarIlIq: Bepcceub-)KoBl'errr, 2020 p,

3. Aoq. Eoponnx A.A. 4onoeira npo ueo6xilnicrr

yAocKorrareHHq oceirHix

nporpar\{ cneqiaLrlrrocri 061 }KypHa.rricr:uxa, a caMC orroBJre Hrrn nu6iprcoeoi
cKJraAoBoi, nxa opieHronar{a Ha nr4KJrHKr.r cyqacHocli

ra Sopvye Honi

KoMrereHruocri eilnoeiAHo Ao fan)/3eBl4x craH4ap'rin.

Yxrzurr.ua:

Iucpopnauiro 4oq.Eoponnr
:aci4auHxx xaQe4p OC3MK

ra

A.A., R3fl:tr4 Ao
Bpax)/BalH

vBar-I4, o6loeopurz

npn SopHryrrarrlri nporo:nuifi

nvr6iprconHx Arzcqunriu, crnopeHi po6ourax npor-paM
BZIrIe3a3rraqeHHX

a6o

cnna6ycin

Azcquui n.

Bilrnonilzurrrri: 3anigynaui xac[re4p ra rapaHrn ocsilnix nporpaM.
1'epvin Br4KoHarrHr: Bepeccrtb-x(oBreus 2020 p.

forosa Bropo is sa6esnerteHHt
sxocri nuuoi oceiru'ra ocsirH bol
@C3MK. aoueHr

A.B. IkureHKo

Cerperap :aciAaHH-s
AorIeHl rcaQe4pr
n4acoeoi

la uiNHapo4Hoi xovyui

Ha

JI.Il. Tevr{eHKo

