
Протокол 
засідання Бюро із забезпечення якості вищої освіти та освітньої 
діяльності факультету систем і засобів масової комунікації 

№ 1 від 04.03.2020 

ПРИСУТНІ: 

1. Декан ФСЗМК професор Демченко В.Д.
2. Заступник декана ФСЗМК з навчальної роботи,  кандидат наук із соціальних
комунікацій, доцент Лященко А.В.
3. Голова НМР ФСЗМК, доктор філологічних наук, професор Гусєва О.О.
4. Кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент Боровик А.А. (кафедра
реклами та зв’язків з громадськістю).
5. Кандидат філологічних наук, доцент Темченко Л.В. (кафедра масової та
міжнародної комунікації).
6. Кандидат філологічних наук, доцент Куценко Л.В. (кафедра видавничої
справи та міжкультурної комунікації).
7. Голова Ради студентів ФСЗМК Мармура Д.С.
8. Студенти ФСЗМК: Кривогуз А.О. (ЗЖ-17-2), Перкевич В.В.(ЗЖ-16-4).

Порядок денний: 
1. Обрання секретаря бюро.
2. Затвердження плану роботи бюро із забезпечення якості вищої

освіти та освітньої діяльності факультету систем і засобів масової
комунікації  на 2019/2020 навчальний рік.

3. Обговорення результатів анкетування випускників за другим
(магістерським) рівнем освіти на факультетах ДНУ.

4. Аналіз якості вищої освіти на факультеті систем і засобів масової
комунікації.

Слухали: доц. Боровик А.А., яка висунула на посаду секретаря бюро 
доцента Темченко Л.В. 

Ухвалили: Призначити секретарем бюро доцента Темченко Л.В.  
 Рішення прийнято одноголосно. 
Слухали: доцента Лященко А.В., яка  презентувала проект плану роботи 

бюро із забезпечення якості вищої освіти ФСЗМК на  2 семестр 2019/2020 н. р. 
Ухвалили: Затвердити план роботи бюро на 2019 / 2020 навчальний рік. 
Рішення прийнято одноголосно. 

Слухали: декана ФСЗМК проф.Демченка В.Д., який ознайомив присутніх 
з результатами анкетування випускників за другим (магістерським) рівнем 
освіти на факультетах ДНУ ім. О. Гончара. 



Ухвалили: урахувати проблемнi питання результатiв анкетування та 
доручити доцентам Лященко А.В., Темченко Л.В., Куценко Л.В. провести 
перемовини з роботодавцями мiста та долучити 'ix до удосконалення освiтнiх 
програм бакалаврiв спецiальностi 061 Журналiстика. 
Термiн виконання: березень - серпень 2020. 

Рiшення прийнято одноголосно. 

Слухали: голову НМР ФСЗМК проф. Гусеву О.О. щодо проблем якостi 
вищо'i освiти на факультетi систем i засобiв масово'i комунiкацii'. 

Ухвалили: 
1.Створити медiашколу факультету «Media&Space», яка надае можливiсть

· формувати зв'язок абiтурiент-студент-стейкхолдер за допомогою проведення
професiйних майстер-класiв випускниками факультету, якi е сьогоднi лiдерами 
думок та керiвниками сучасних медiа, а також викладачами для потенцiйних 
абiтурiентiв та студентiв як факультету, так i ДНУ iм. О. Гончара.

Вiдповiдальнi: Студрада ФСЗМК ( Кривогуз А.О., Мармура Д.С.), 
модератор доц.Лященко А.В. 

Термiн виконання: березень-серпень 2020 р" 
Рiшення прийнято одноголосно. 

2. Ввести проектне написання (розробка та створення власного
iнформацiйного продукту) квалiфiкацiйних та курсових робiт студентами 
освiтнiх програм спецiальностi 061 Журналiстика факультету систем i засобiв 
масово'i комунiкацi'i. 

Вiдповiдальнi: гаранти освiтнiх програм. 
Термiн виконання: березень - червень 2020 року. 
Рiшення прийнято одноголосно. 
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