
Протокол  
засідання Бюро із забезпечення якості вищої освіти та освітньої 

діяльності факультету систем і засобів масової комунікації 
№ 3 від 25.01.2021 

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 Михайлець Я.
7. Студенти ФСЗМК: Кривогуз А. О. (ЗЖ-17-2), Негода В.О.(ЗР-20м).
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 2020-2021
навчального року факультету систем і засобів масової комунікації.

Слухали: 
Голова БЗЯВО ФСЗМК доц. Лященко А. В. ознайомила з результатами 
анонімного опитування студентів «Викладач очима студентів». У цілому 
результати оцінювання позитивні ( від 38 до 48 балів). Доповідач зауважила, 
що в освітньому процесі викладачі використовували дистанційні технології 
навчання у зв’язку  з ситуацією карантину та трансформували класичні 
форми занять. Але є низка проблемних питань, які передбачають 
обговорення із урахуванням студентської думки: 

• при відповіді на запитання про можливі зміни під час вивчення
дисципліни, 60% реципієнтів рекомендують зменшити тривалість лекційних 
онлайн-занять та акцентувати увагу викладачів саме на динаміці лекції. 
Онлайнова форма має свої особливості сприйняття інформації, які слід 
враховувати при проведенні лекцій; 

• також є потреба проведення підвищення кваліфікації викладачів з
вдосконалення навичок роботи з інструментарієм Office365; 

• анкетування продемонструвало необхідність впливу на мотивацію
студентів при вивченні дисциплін. Необхідно більш детально пояснити 



студентам важливість набутих компетентностей та відповідно результатів 
навчання для майбутньої професії;  

• існує проблема удосконалення  методичного матеріалу, який потребує
щосеместрового оновлення у відповідь на виклики часу та мінливе 
середовище соціальних комунікацій і прикладних соціально-комунікаційних 
технологій  сучасності; 

• студенти потребують залучення фахівців-практиків медіагалузі при
проведенні професійно-орієнтованих дисциплін. 
№ Запитання ЗМК ЗВМ ЗРГ 

1 Яку частку занять з дисципліни ви особисто відвідали? Більше 50% 
2 Викладач повністю презентував дисципліну на початку занять, 

пояснив важливість її вивчення для майбутньої професії, 
ознайомив з системою та критеріями оцінювання та чітко їх 
дотримувався 

4,6 4,5 4,5 

3 Викладач вільно володів матеріалом, ясно та логічно викладав 
його, коментував складні моменти, акцентував головне у темі, 
використовував матеріали, що відображають сучасний стан 
наукових досліджень і... 

4,7 4,3 4,6 

4 Викладач підтримував контакт з аудиторією, вільно, змістовно 
та зрозуміло відповідав на запитання студентів, наводив 
приклади із практики. 

4,7 4,6 4,7 

5 Викладач забезпечив викладання дисципліни навчальними та 
методичними матеріалами (авторський підручник/ 
посібник/конспект лекцій/методичні вказівки тощо). 

4,5 4,5 4,5 

6 Викладачем були чітко визначені вимоги та надані 
рекомендації щодо виконання самостійної роботи, необхідної 
для цього літератури та джерел її отримання. 

4 4 4,2 

7 Викладач чітко дотримувався розкладу занять, вчасно 
розпочинав та завершував заняття. Завжди була можливість 
консультуватися з викладачем. 

4,6 4,5 4,5 

8 Викладач застосовував інтерактивні форми проведення занять: 
мозковий штурм, активне залучення студентів до обговорення, 
тренінг, круглий стіл, кейс-метод тощо. 

4,5 3,8 4,7 

9 Заняття проводилися із використанням мультимедійного 
проектору / інтерактивної дошки / роздаткового матеріалу. 

Питання є недоцільним 
при дистанційній формі 
навчання 

10 Вам довелося дати хабар (грошову винагороду, подарунок, 
послугу) викладачу, щодо якого заповнюється анкета? 

ні 

11 Що найбільше сподобалося під час вивчення 
дисципліни?(напишіть) 

думки різняться 

12 Що, на Вашу думку, можна було б змінити під час вивчення 
дисципліни? (напишіть) 

вказано вище 

Ухвалили: Інформацію голови БЗЯВО ФСЗМК доц. Лященко А. В. 
взяти до уваги, обговорити на засіданнях кафедр ФСЗМК та урахувати при 
формуванні та удосконаленні робочих програм дисциплін, а також 
проведенні занять у наступному семестрі 2020-2021н.р.. 



Вiдповiдальнi: завiдувачi кафедр та rаранти освiтнiх проrрам. 
Термiн виконання: лютий-серпень 2021 року. 
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