
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання Експертної ради роботодавців  

за спеціальністю «Філологія» 

 

 

20. 11. 2017 р.           Суми № 2 

 

 

Голова:        Литвиненко С. І. 

Секретар:    Шуменко О.А. 

Присутні:     8 із 8 осіб 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Експертне оцінювання тематики магістреських та бакалаврських робіт студентів 

спеціальності «Філологія». 

 

СЛУХАЛИ: 

Попову О.В. щодо формування тематики магістерських та бакалаврських робіт 

студентів спеціальності «Філологія» на 2017/18 н.р. Було зазначено про формування тем 

магістерських та бакалаврських робіт студентів, що відповідають новітнім тенденціям у 

філології та перекладознавстві. Шуменко О.А. внесла пропозицію затвердити тематику 

магістерських та бакалаврських робіт студентів спеціальності «Філологія». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Анохіна Т.О. сповістила присутніх про актуальність та валідність запропонованих 

тем дипломних та бакалаврських робіт студентів спеціальності «Філологія». Анохіна Т.О. 

запропонувала підтримати пропозицію Попової О.В. 

Глущенко О.О. проінформувала членів ради щодо суттєвих новацій в темах 

магістерських та бакалаврських робіт студентів спеціальності «Філологія», які 

відображають сучасні віяння перекладознавства та мовознавства. Глущенко О.О. 

запропонувала підтримати пропозицію Попової О.В. 

 

Литвиненко С.І. поставив питання на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8 

"ПРОТИ" – 0 

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити тематику магістерських та бакалаврських робіт студентів спеціальності 

«Філологія» на 2017/2018 н.р. 

 

 

 

 

 



2. Удосконалення освітніх програм та навчальних планів підготовки бакалаврів 

напряму 035 «Філологія» та спеціальності 7. 02030304, 8.02030304 «Переклад» щодо 

професійних компетентностей. 

СЛУХАЛИ: 

Баранову С.В. щодо експертного оцінювання освітніх програм та навчальних 

планів підготовки бакалаврів напряму 6.020303 «Філологія» та спеціальності 7.02030304, 

8.02030304 «Переклад» щодо професійних компетентностей. Було зазначено про зміни та 

доповнення до освітніх програм та навчальних планів підготовки бакалаврів напряму 

6.020303 «Філологія» та спеціальності 7.02030304, 8.02030304 «Переклад» щодо 

професійних компетентностей. Баранова С.В. внесла пропозицію провести експертне 

оцінювання освітніх програм та навчальних планів підготовки бакалаврів напряму 

6.020303 «Філологія» та спеціальності 7.02030304, 8.02030304 «Переклад» щодо 

професійних компетентностей. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Литвиненко С.І. проінформував присутніх про важливість на необхідність 

проведення експертного оцінювання освітніх програм та навчальних планів підготовки 

бакалаврів напряму 6.020303 «Філологія» та спеціальності 7.02030304, 8.02030304 

«Переклад» щодо професійних компетентностей. Литвиненко С.І. запропонував 

підтримати пропозицію Баранової С.В.  

 

Литвиненко С.І. поставив питання на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8 

"ПРОТИ" – 0 

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 

 

УХВАЛИЛИ: 

Проведення експертного оцінювання освітніх програм та навчальних планів 

підготовки бакалаврів напряму 6.020303 «Філологія» та спеціальності 7.02030304, 

8.02030304 «Переклад» щодо професійних компетентностей. 

 

 

 

Голова:                                                                       Литвиненко С. І. 

Секретар:                                                                   Шуменко О.А. 

 

 


