Міністерство освіти і науки України
Сумський державний університет
Факультет ТеСЕТ
РІШЕННЯ
on-line засідання Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти факультету ТеСЕТ з питання:
- Звіт гаранта ОПП «Технології захисту навколишнього середовища»
(спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»)
другого (магістерського) рівня вищої освіти про впровадження плану
заходів з усунення зауважень та врахування рекомендацій за
результатами акредитації
- Розробка пропозицій щодо удосконалення методики оцінювання якості
організації освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін
- Внесення змін до структурно-логічної схеми освітньо-наукових програм
третього (доктор філософії) рівня вищої освіти
- Затвердження переліку складових навчально-методичного комплексу
дисциплін факультету ТеСЕТ
1. Заслухавши і обговоривши звіт Козія І.С., гаранта ОПП «Технології захисту
навколишнього середовища» (спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього
середовища») другого (магістерського) рівня вищої освіти про стан робіт з усунення
зауважень, що були надані під час акредитаційних заходів ЕГ та ГЕР, Рада з якості
факультету ТеСЕТ відмічає, що усі недоліки були вчасно усунуті, а рекомендації
враховані групою із розроблення та супроводження освітньої програми на чолі з її
гарантом, а саме:
- щодо критерію структури та змісту освітньої програми, в результаті
обговорення на засіданнях РПГ і ЕРР прийнято рішення щодо
вдосконалення ОП в частині уточнення фахових компетентностей, матриць
та змісту робочих програм дисциплін;
- оприлюднено на офіційному сайті приймальної комісії оновлену програму
фахового вступного іспиту двох рівнів складності починаючи з 2021 року.
- до Правил прийому до СумДУ в 2021 році внесено Додаток 1.1 з
зазначенням ліцензії та терміну дії сертифікату про акредитацію.
2. На розгляд Ради з якості викладачами факультету ТеСЕТ було винесено ряд
пропозицій стосовно вдосконалення методики оцінювання якості організації
освітньої діяльності під час вивчення навчальних дисциплін здобувачами вищої
освіти. В ході обговорення членами Ради з якості було виокремлено наступні
пропозиції:
- оцінювання якості викладання необхідно пропонувати за такою шкалою:
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- видалити з опитування дисципліни, призначені для ліквідації академічної
заборгованості студентами, що навчаються за скороченими навчальними
планами.
3. За результатами опитування здобувачів вищої освіти третього рівня, які
навчаються на освітньо-наукових програмах університету, яке тривало у період з
25.01.2021 р. по 07.02.2021 р., було виявлено низку скарг аспірантів з приводу
надмірного навантаження у другому семестрі першого року навчання. У зв’язку із
цим робочими проектними групами факультету ТеСЕТ були відкореговані
структурно-логічні схеми освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії.
Вказані освітньо-наукові програми (табл. 1) були розглянуті на засіданнях
Експертних рад роботодавців відповідних спеціальностей та запропоновані до
розгляду Радою з якості факультету ТеСЕТ. На кожну освітню програму додаються
по дві рецензії.
Таблиця 1.
Спеціальність
Освітня програма
Третій (доктор філософії) рівень вищої освіти
132 Матеріалознавство
Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
Галузеве машинобудування
152
Метрологія
та
інформаційно- Метрологія
та
інформаційновимірювальна техніка
вимірювальна техніка
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології та інженерія
183 Технології захисту навколишнього
Технології захисту навколишнього
середовища
середовища
4. У відповідності до Положення про організацію освітнього процесу в
Сумському державному університеті на розгляд було винесено пропозиції щодо
формування переліку складових навчально-методичного комплексу дисциплін
факультету ТеСЕТ.

Рада із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
факультету ТеСЕТ постановляє:
- затвердити звіт доц. Козія І.С., стосовно усунення недоліків, виявлених під
час акредитаційних заходів;
- рекомендувати ЦЗЯВО СумДУ включити до Положення про організацію
оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності при
вивченні навчальних дисциплін у Сумському державному університеті
пропозиції, надані Радою з якості факультету ТеСЕТ;
- рекомендувати до розгляду Радою із забезпечення якості освітньої діяльності
та якості вищої освіти СумДУ освітні програми третього (доктор філософії)
рівня вищої освіти
- затвердити наступний перелік складових навчально-методичного комплексу
дисциплін факультету ТеСЕТ:
- підручники, посібники, опорні конспекти лекцій, методичні вказівки до
вивчення дисципліни;
- методичні вказівки для проведення практичних, семінарських та
лабораторних занять;
- методичні вказівки для організації) самостійної роботи та виконання
індивідуальних завдань;
- завдання для індивідуальної роботи здобувача вищої освіти
(контрольних робіт, курсових, дипломних робіт (проектів) тощо), тести,
завдання до поточного та семестрового контролю, кваліфікаційні завдання;
- екзаменаційні матеріали;
- матеріали для дистанційного навчання;
- електронні ресурси, що містять електронні навчально-методичні
матеріали дисциплін навчального плану.

Схвалено Радою із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої
освіти факультету ТеСЕТ.
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