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Факультет ТеСЕТ
РІШЕННЯ
Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
факультету ТеСЕТ з питання:
− «Підходи до формування робочих програм та силабусів для навчальних
дисциплін за рівнями вищої освіти «бакалавр», «магістр», «доктор
філософії»
− «Порядок підготовки звітів зі змішаної форми навчання»
− Затвердження переліку дисциплін за вибором студента, спрямованих на
розвиток загальних компетентностей 2020-2021 навчального року
1.
До відома Ради було представлено методичну інструкцію щодо
розроблення, затвердження та оновлення робочих програм навчальних дисциплін.
Робоча програма (РП) – основний документ навчально-методичного
забезпечення навчальної дисципліни, що визначає її обсяг, зміст, цілі, програму
вивчення, заплановані результати навчання, види навчальної діяльності та
навчальних занять, методи викладання та навчання, методи та критерії оцінювання
та ресурсне забезпечення.
Складовою РП є силабус, що містить основну суттєву інформацію про
навчальну дисципліну, та підлягає оприлюдненню на веб-сайті університету, вебсайтах кафедр. Основною метою силабусу є інформування здобувачів вищої освіти
та / або абітурієнтів про цілі, зміст, результати навчання, методи викладання,
навчання та оцінювання у межах окремої навчальної дисципліни.
Інструкція складена з урахуванням вимог Закону України «Про вищу освіту»,
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, враховує Рекомендації до
структури та змісту робочої програми навчальної дисципліни МОН України,
принципи європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, Стандарти
і рекомендації щодо забезпечення якості у Європейському просторі вищої освіти.
В інструкції представлено вимоги щодо структури РП, а також правила
оформлення силабусу.
2.
Застосування активних методів викладання дисциплін останнім часом
набуває значних масштабів як у світовій практиці підготовки фахівців, так і в
СумДУ зокрема. Не останню роль відіграє використання змішаної моделі навчання
під час викладання дисциплін на факультеті ТеСЕТ за допомогою технологій
e-learning, до яких належать онланй-конструктор lector.ED, платформа MIX Сумду,
OCW.
Для визначення ступеня впровадження та якості змішаного навчання згідно з
наказом № 0537-І «Про змішане навчання з окремих дисциплін» від 19.07.2018
кафедри факультету повинні надати інформацію про кожну дисципліну, що
передбачає використання змішаної форми навчання. Звіт формується завідувачем
кафедри або його заступником за допомогою особистого кабінету.
3.
До розгляду на Раду з якості викладачами кафедр факультету ТеСЕТ
було подано ряд дисциплін циклу загальної підготовки для викладання студентам
інших спеціальностей у 2020-2021 навчальному році. Під час розгляду до уваги
приймалися саме ті дисципліни, які, на думку членів Ради, могли б викликати

найбільший інтерес серед студентів. При цьому основна увага приділялася відбору
тих дисциплін, які були спрямовані на розвиток загальних компетенцій студентів.
В результаті розгляду Радою було відібрано сімнадцять дисциплін циклу
загальної підготовки, рекомендованих до викладання у якості вибіркових.
Рада із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
факультету ТеСЕТ постановляє:
- Кафедрам факультету провести роботи по розробленню робочих програм
та силабусів до навчальних дисциплін згідно розробленій методичній
інструкції.
- Завідувачам кафедр, а також їхнім заступникам сформувати звіти за
змішаною формою навчання до 01.11.2019 р.
- Затвердити перелік дисциплін за вибором студента, запропонованих
викладачами факультету ТеСЕТ та спрямованих на розвиток загальних
компетентностей для викладання у 2020-2021 навчальному році
- Рекомендувати затверджений перелік дисциплін (список додається) до
розгляду Радою із забезпечення якості вищої освіти СумДУ.
- Розроблені силабуси до навчальних дисциплін циклу загальної підготовки
оприлюднити на сайтах кафедр до 20.01.2020 р.
Схвалено Радою із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої
освіти факультету ТеСЕТ.
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