
ЗАТВЕРДЖУЮ 

декан факультету іноземної 

філології та соціальних комунікацій 

_______________ О. М. Сушкова 

____ серпня 2018 р. 

 

 

План роботи  

Експертної ради роботодавців 

за спеціальністю «Філологія» на 2018 / 2019 н. р. 

 

Засідання № 1 

10.09.2018 р. 

1. Обрання голови та секретаря Експертної ради за спеціальністю «Переклад». 

Доповідач – Кобякова І. К. 

2. Напрямки роботи Експертної ради за спеціальністю «Філологія». 

Доповідач – Кобякова І. К. 

3. Затвердження плану роботи Експертної ради на 2017/ 2018 н. р. 

Доповідач – Шуменко О.А. 

 

Засідання № 2 

19.11.2018 р. 

1. Експертне оцінювання тематики магістреських та бакалаврських робіт 

студентів спеціальності «Філологія». 

Доповідач – Куліш В. С. 

Назаренко О.В. 

2. Удосконалення освітніх програм та навчальних планів підготовки 

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

«Переклад» щодо професійних компетентностей. 

Доповідач – Баранова С. В. 

Литвиненко С. І. 

 

 

 

 

 



Засідання № 3 

11.02.2019 р. 

1. Аналіз сучасних вимог до перекладачів на ринку праці. 

Доповідач – Литвиненко С. І. 

2. Організація лекцій/майстер-класів/зустрічей студентів спеціальності 

"Філологія" з потенційними роботодавцями. 

Доповідач – Шуменко О. А.  

Засідання № 4  

15.04.2019 р. 

1. Удосконалення  шляхів організації практично-орієнтованої підготовки 

фахівців. 

Доповідач – Кобякова І. К. 

Зінченко А. О. 

2. Експертне оцінювання навчально-методичних матеріалів підготовки 

студентів спеціальності «Філологія» за останні 5 років. 

Доповідач – Кобякова І. К. 

                     Чепелюк А. І.  

  

 

 

 

Голова Експертної ради                                                         Литвиненко С. І. 

 

Завідувач кафедри германської філології                            Кобякова І. К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання Експертної ради роботодавців  

за спеціальністю «Філологія» 

 

 

10. 09. 2018 р.           Суми № 1 

 

 

Голова:        Литвиненко С. І. 

Секретар:    Мовчан Д. В. 

Присутні:     8 із 8 осіб 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Напрямки роботи Експертної ради за спеціальністю «Філологія». 

СЛУХАЛИ: 

Кобякову І. К., зав.каф. германської філології, щодо визначення основних напрямків 

роботи Експертної ради на 2018/2019 н.р. Було запропоновано врахувати ці напрямки у 

плані роботи Експертної ради роботодавців. 

 

Мовчан Д.В. поставила питання на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8 

"ПРОТИ" – 0 

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 

 

УХВАЛИЛИ: 

     1. Врахувати напрямки у плані роботи Експертної ради роботодавців. 

2. Про затвердження плану роботи Експертної ради на 2018/2019 н. р. 

 

СЛУХАЛИ: 

Шуменко О.А. щодо затвердження плану роботи Експертної ради на 2018/2019 н. р. 

Було запропоновано провести чотири засідання членів Експертної ради роботодавців 

протягом 2018/2019 навчального року. 

Мовчан Д. В. поставила питання на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8 

"ПРОТИ" – 0 

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердження плану роботи Експертної ради на 2018/2019 н. р. 

 

 

Голова:                                                                       Литвиненко С. І. 

Секретар:                                                                  Мовчан Д.В. 



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання Експертної ради роботодавців  

за спеціальністю «Філологія» 

 

 

19. 11. 2018 р.           Суми № 2 

 

 

Голова:        Литвиненко С. І. 

Секретар:    Мовчан Д. В. 

Присутні:     8 із 8 осіб 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Експертне оцінювання тематики магістреських та бакалаврських робіт 

студентів спеціальності «Філологія». 

 

СЛУХАЛИ: 

Куліш В. С. щодо формування тематики магістерських та бакалаврських робіт студентів 

спеціальності «Філологія» на 2018/2019 н.р. Було зазначено про формування тем 

магістерських та бакалаврських робіт студентів, що відповідають новітнім тенденціям у 

філології та перекладознавстві. Мовчан Д. В. внесла пропозицію затвердити тематику 

магістерських та бакалаврських робіт студентів спеціальності «Філологія». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Баранова С. В. сповістила присутніх про актуальність та валідність запропонованих 

тем дипломних та бакалаврських робіт студентів спеціальності «Філологія». Баранова С. В. 

запропонувала підтримати пропозицію Куліш В. С. 

Назаренко О. В. проінформувала членів ради щодо суттєвих новацій в темах 

магістерських та бакалаврських робіт студентів спеціальності «Філологія», які 

відображають сучасні віяння перекладознавства та мовознавства. Назаренко О.В. 

запропонувала підтримати пропозицію Куліш В. С. 

 

Литвиненко С.І. поставив питання на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8 

"ПРОТИ" – 0 

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити тематику магістерських та бакалаврських робіт студентів 

спеціальності «Філологія» на 2018/2019 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:                                                                   Мовчан Д. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН РОБОТИ З РОБОТОДАВЦЯМИ 

2018-2019 навчальний рік 

№ Вид робіт Термін Позначка 

про 

виконання 

1.  Зустріч студентів кафедри з членами Експертної ради 

роботодавців щодо удосконалення професійних вимог 

до випускників спеціальності «Переклад».   

вересень  

2.  Зустріч студентів 4-5 курсів з громадською 

організацією «УКРАЇНСЬКІЙ ОСВІТНІЙ КЛУБ». 

жовтень  

3.  Зустріч з роботодавцями з питання важливості та 

необхідності організації практично-орієнтованої 

підготовки фахівців. 

листопад  

4.  Зустріч з роботодавцями щодо організації цільової 

підготовки фахівців за замовленням роботодавців. 

Підготовки фахівців за замовленням роботодавців. 

грудень  

5.  Залучення членів експертної ради до роботи зі 

студентами: проведення мотиваційних лекцій, 

тематичних тренінгів, ознайомлення студентів з 

технологіями самопрезентації при працевлаштуванні.  
 

лютий  

6.  Круглий стіл з роботодавцями та майбутніми 

перекладачами Сумського територіального відділення 

МАН України.   

березень  

7.  Випуск магістрантів. Зустріч з головою Експертної 

ради роботодавців Литвиненко С. І. 

квітень  

8.  День філолога. Обговорення професійних компетенцій 

та завдань. 

травень  

 

 


