
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 видавничої 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 удосконалення освітніх програм спеціальності 061 Журналістика.

Слухали: 
1. Голова БЗЯВО ФСЗМК доц. Лященко А.В. презентувала результати

анонімного опитування студентів анкетою «Викладач очима студентів». 
У цілому результати оцінювання позитивні (від 39 до 46 балів). Також 
Голова  БЗЯВО зауважила, що під час карантинного періоду викладачами 
використовувались  технології дистанційного навчання й аудиторні форми 
занять було адаптовано до онлайн-навчання. Такий формат навчання 
порушив низку проблемних питань, обговорення яких потребувало 
залучення студентської думки. Мовиться саме про тривалість занять онлайн, 
про можливе скорочення часу проведення занять в освітньому онлайн-
просторі. Також у зв’язку із онлайн-навчанням постала потреба укладати 



робочi проrрами дисциплiн 1з урахуванням використання дистанцiйних 
технологiй. 

Ухвалили: 
Iнформацiю голови БЗЯВО ФСЗМК доц. Лященко А.В. узяти до уваги, 

обговорити на засiданнях кафедр ФСЗМК та урахувати при формуваннi 
рабочих програм або силабусiв дисциплiн. 

Вiдповiдальнi: завiдувачi кафедр та rаранти освiтнiх проrрам. 
Термiн виконання: вересень-жовтень 2020 року. 
2. Проф. Гусева О.О. доповiла про результати «Анкети здобувачiв

вищоУ освiти щодо оцiнювання якостi освiтньоУ дiяльностi при вивченнi 
навчальних дисциплiн». У результатах зазначалося про певнi труднощi при 
опануваннi таких дисциплiн, як: iноземна мова, iсторiя та теорiя соцiальних 
комунiкацiй, видавнича справа та лiтературний процес. На думку студентiв, 
робочi програми названих дисциплiн потребують перегляду та вiдповiдного 
Ух удосконалення. 

Ухвалили: 
Iнформацiю голови НМР ФСЗМК проф. ГуссвоУ О.О. взяти до уваги, 

обговорити на засiданнях кафедр ФСЗМК та урахувати при формуваннi 
рабочих програм або силабусiв вищеозначених дисциплiн. 

Вiдповiдальнi: завiдувачi кафедр та гаранти освiтнiх проrрам. 
Термiн виконання: вересень-жовтень 2020 року. 
3. Доцент Боровик А.А. доповiла про необхiднiсть удосконалення

освiтнiх програм спецiальностi 061 Журналiстика, а саме: оновлення 
вибiрковоi· складовоУ, яка орiснтована на виклики сучасностi та формус 
компетентностi вiдповiдно до галузевих стандартiв. 

Ухвалили: 
Iнформацiю доц. Боровик А.А. взяти до уваги, обговорити на 

засiданнях кафедр ФСЗМК та урахувати при формуваннi пропозицiй 
вибiркових дисциплш, укладаню рабочих . програм та силабусiв 
вищеозначених дисципmн. 

Вiдповiдальнi: завiдувачi кафедр та гаранти освiтнiх програм. 
Термiн виконання: вересень-жовтень 2020 року. 

Голова Бюро iз забезпечення /', 1 

якостi вищоУ освiти та освiтньо'i дiяльностif/� V/,/_
ФСЗМК, доцент , · (_,{/U �.В. Лященко

Секретар засiдання 
доцент кафедри 
масовоУ та мiжнародноУ комунiкацiУ Л.В. Темченко 


