
РІШЕННЯ РАДИ З ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ФАКУЛЬТЕТУ ФІЛОЛОГІЇ ТА МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 

від 17.11.2021, протокол № 2 

 

Щодо питання 

«Про зміни у складі Ради з якості вищої освіти факультету філології та масових 

комунікацій» 

 

УХВАЛИЛИ: 
вивести зі складу Ради з якості освіти Місюревич К., здобувачку ІІІ курсу ОС «Бакалавр» 

ОПП «Журналістика», ввести до складу комісії Міцинського В., здобувача вищої освіти ІІ 

курсу ОС «Бакалавр» ОПП «Журналістика та соціальна комунікація», затвердити 

оновлений склад Ради з якості вищої освіти факультету філології та масових комунікацій. 
 

Щодо питання 

«Про залучення здобувачів вищої освіти до розробки освітніх програм за 

спеціальностями» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Активізувати залучення здобувачів вищої освіти до оновлення та перегляду 

змісту освітньої програми, враховуючи їх пропозиції.  

3. Продовжити систематичні анкетування студентів з метою моніторингу якості 

освіти в МДУ та якості викладання навчальних дисциплін. 

4.  Розпочати роботу над модернізацією ОП магістерського рівня спеціальності 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.  

5. Продовжити роботу з модернізації ОП бакалаврського рівня 035 Філологія. 

Українська мова та література, 014 Середня освіта. Українська мова і 

література.  

 
Щодо питання 

«Про стан роботи над комплексними науковими темами кафедр: підготовка 

заключних і проміжних звітів, реєстрація звітних документів в онлайн системі 

УкрІНТЕІ» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Продовжити роботу над комплексними темами кафедр факультету філології та 

масових комунікацій.   

 

Щодо питання 

«Про залучення роботодавців, фахівців-практиків до проведення аудиторних занять 

за освітніми програмами факультету філології та масових комунікацій» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Збільшити відсоток залучення стейкхолдерів до проведення аудиторних занять. 

2. Залучати стейкхолдерів до читання навчальних дисциплін та окремих змістових 

модулів освітніх компонентів.  

 
  



Щодо питання 

«Про рекомендацію до затвердження «Професійної програми семінару-практикуму з 

підготовки до складання іспиту на рівень володіння державною мовою для осіб, що 

претендують на посади державної служби» 

 

УХВАЛИЛИ:  

рекомендувати до затвердження «Професійну програму семінару-практикуму з підготовки 

до складання іспиту на рівень володіння державною мовою для осіб, що претендують на 

посади державної служби». 


