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ПОЛОЖЕННЯ
Про організацію викладання навчальних дисциплін та захистів
кваліфікаційних робіт англійською мовою у Сумському державному
університеті

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Положення про організацію викладання навчальних дисциплін та захистів
кваліфікаційних робіт англійською мовою (надалі – Положення) у Сумському
державному університеті (далі – Університет) є нормативним документом, який
визначає систему організаційно-управлінських, методичних та заохочувальних
заходів, метою яких є підвищення рівня володіння англійською мовою шляхом
вивчення фахових навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти очної форми
здобуття освіти бакалаврського, магістерського та освітньо-наукового рівнів в
межах освітніх та освітньо-наукових програм з викладанням більшості дисциплін
українською мовою та не розповсюджується на реалізацію програм з англомовним
викладанням всіх дисциплін. В певних випадках, за обґрунтованим поданням
завідувача кафедри, погодженого з гарантом освітньої програми, директором
(деканом) інституту (факультету) дія цього положення може поширюватися на
навчальні дисципліни циклу загальної підготовки фундаментального спрямування,
уніфіковані для галузі знань / спорідненої галузі знань.
1.2 Положення розроблене відповідно до чинного законодавства України та
внутрішніх нормативних документів, які регламентують діяльність Університету:
Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту»; «Про забезпечення
функціонування української мови як державної»; стандартів вищої освіти;
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (CEFR); Стратегічного плану
розвитку Сумського державного університету на 2020-2026 роки; Стратегії
інтернаціоналізації СумДУ на 2019-2025 роки; Цільової комплексної
програми «Мовна політика та її реалізація, у тому числі через підвищення рівня
володіння іноземними мовами студентами та співробітниками - один із чинників
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успішності університету у міжнародному науково-освітньому просторі»;
Положення про організацію освітнього процесу, інших нормативно-правових актів
з питань освіти та внутрішньоуніверситетської нормативної бази управління якістю
діяльності Університету.
1.3 Положення укладено з метою розширення комунікативних та мовних
компетентностей осіб, які навчаються, як інструмента міжнародного спілкування,
засобу приєднання до європейського освітнього, наукового та професійного
простору, невіддільної складової забезпечення академічної мобільності та
інтернаціоналізації освітнього процесу в цілому.
1.4 Положення розміщується в електронному Реєстрі основної чинної нормативної
бази системи управління якістю діяльності університету, що є складовою розділу
«Загальна інформація» офіційного сайту університету.
2. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ
ВИВЧЕННІ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ТА ЇХ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
2.1 Освітні програми бакалаврського, магістерського та освітньо-наукового рівнів
можуть передбачати вивчення як обов’язкових, так і вибіркових навчальних
дисциплін англійською мовою, у т.ч. виконання індивідуальних завдань та
проведення контрольних заходів з цих дисциплін, за умови, що усі здобувачі освіти,
які вивчають відповідні дисципліни, володіють англійською мовою на рівні не
нижчому, ніж визначено розділом 4 цього положення, та наявності відповідного
кадрового, навчально-методичного та інформаційного забезпечення.
2.2 Навчально-методичне та інформаційне забезпечення фахових дисциплін, які
викладаються англійською мовою, має включати:
 робочу програму, зокрема силабус, навчальної дисципліни українською та
англійською мовами, які розроблені та затверджені відповідно до вимог
нормативної бази Університету;
 методичний комплекс (конспект лекцій, презентацій до лекцій, вказівки до
аудиторних занять, виконання індивідуальних завдань тощо, які розроблені та
затверджені відповідно до вимог нормативної бази Університету) англійською
мовою. Як обов’язкова складова в робочих програмах, зокрема силабусах,
освітніх компонентів, що викладаються англійською мовою, має бути
передбачена проєктна робота, усна/стендова презентація, демонстрація
матеріалів, доповідь, тощо;
 навчально-методичні матеріали для дистанційного навчання англійською мовою,
затверджені та оприлюднені відповідно до вимог нормативної бази Університету;
 навчальну літературу англійською мовою, передусім наявну в бібліотеці
Університету, зокрема власної розробки.
Випускові кафедри, за якими закріплено відповідні освітні програм, здійснюють
постійне оновлення методичного забезпечення навчальних дисциплін, які будуть
викладатися англійською мовою.
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2.3 Форми й методи навчання та викладання мають забезпечувати досягнення
заявлених в освітній програмі цілей та програмних результатів навчання.
2.4 Рівень знань з англійської мови здобувача вищої освіти не може бути підставою
для зниження підсумкової оцінки з навчальної дисципліни.
2.5 При повторному складанні іспиту з навчальної дисципліни, яку здобувач вищої
освіти вивчав англійською мовою, контрольний захід проводиться українською
мовою.
3. ВИМОГИ ДО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ,
РЕАЛІЗУЮТЬ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

ЯКІ

3.1 До вимог, встановлених відповідною нормативною базою щодо освітньої та/або
професійної кваліфікації науково-педагогічних працівників, у разі здійснення ними
викладання навчальних дисциплін та/або керівництво кваліфікаційними роботами
англійською мовою, додається вимога знання англійської мови не нижче рівня В2,
підтверджене щонайменше одним з наступних документів, а саме:
 сертифікатом або іншим документом, що засвідчує володіння англійською
мовою на рівні не нижче В2 відповідно до Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти;
 кваліфікаційним документом (документ про вищу освіту, науковий ступінь),
що засвідчує кваліфікацію з англійської мови;
та виконання щонайменше однієї з таких вимог, як:
 наявність публікації англійською мовою у виданнях, що індексуються у
міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science;
 наявність міжнародного професійного та мовного досвіду (стажування,
викладання в країні, що входить в Організацію економічного
співробітництва та розвитку або в Європейський Союз);
 участь у роботі міжнародної наукової конференції (конгресу, симпозіуму,
семінару), проведених у країнах, що входить в Організацію економічного
співробітництва та розвитку або в Європейський Союз, робоча мова яких –
англійська.
3.2. Викладачі, які розпочинатимуть викладання навчальних дисциплін
англійською мовою вперше або мають низький та/або гірший рівень оцінювання за
результатами опитування студентів, що вивчали дисципліни відповідного
викладача англійською мовою, мають пройти додаткову атестацію за результатами
якої приймається рішення щодо допуску їх до викладання англійською мовою, що
може проходити у вигляді:
 додаткового іспиту з англійської мови, що проводиться кафедрою іноземних
мов;
 відкритого заняття з відповідної дисципліни англійською мовою або в інших
формах відповідно до встановленого порядку атестації;
 сертифікат про складання єдиного вступного іспиту з англійської мови (не
нижче ніж 160 балів).
3.3. Департамент по роботі з персоналом та підготовці науково-педагогічних
кадрів Університету забезпечує реалізацію необхідних заходів щодо підвищення
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кваліфікації науково-педагогічних працівників з урахуванням сучасних методик
викладання, зокрема організацію курсів з вивчення англійської мови.
3.4. Зазначені в пунктах 3.1.-3.2 положення вимоги не поширюються на іноземних
науково-педагогічних працівників та науково-педагогічних працівників без
громадянства, для яких англійська мова є рідною.
4. ВИМОГИ ДО ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЯКІ ДОПУСКАЮТЬСЯ ДО
ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
4.1 Здобувачі вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» допускаються до
вивчення фахової дисципліни англійською мовою, якщо мають щонайменше один
з наступних документів, а саме:
 сертифікат ЗНО з англійської мови (не нижче ніж 140 балів);
 сертифікат IELTS, TOEFL, Cambridge English Language Assessment або інший,
який визначений МОН України, що засвідчує володіння англійською мовою
відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти на рівні не
нижче В1;
 відомість успішності з оцінкою на рівні не нижче ніж «добре» за
національною шкалою («С» за шкалою ЕСТS) з навчальної дисципліни
«Іноземна мова» або навчальної дисципліни іншомовної підготовки вільного
вибору відповідно до рівня мовної підготовки середній (В1) згідно з наказом
ректора «Про організацію іншомовної підготовки здобувачів вищої освіти»
(№0547 від 25.05.2021 р.).
4.2 Здобувачі вищої освіти освітнього ступеня «магістр» допускаються до вивчення
фахової дисципліни англійською мовою, якщо мають щонайменше один з
наступних документів, а саме:
 сертифікат вступного іспиту з англійської мови (не нижче ніж 140 балів);
 сертифікат IELTS, TOEFL, Cambridge English Language Assessment або інший,
який визначений МОН України, що засвідчує володіння англійською мовою
відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти на рівні не
нижче В1;
 відомість успішності з оцінкою на рівні не нижче ніж «добре» за
національною шкалою («С» за шкалою ЕСТS) з навчальної дисципліни
«Англійська
мова
професійного
спрямування»
(спеціальності
221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 228 «Педіатрія»), або «Іноземна мова
професійного спрямування» (для всіх спеціальностей освітнього ступеня
«магістр» (крім спеціальностей 035 «Філологія», 221 «Стоматологія»,
222 «Медицина», 228 «Педіатрія»), або навчальної дисципліни іншомовної
підготовки вільного вибору відповідно до рівня мовної підготовки середній
(В1).
4.3 Здобувачі вищої освіти освітнього ступеня «доктор філософії» допускаються до
вивчення навчальних дисциплін англійською мовою, якщо це засвідчується
щонайменше одним з наступного:
 сертифікатом IELTS, TOEFL, Cambridge English Language Assessment або
інший, який визначений МОН України, що засвідчує володіння англійською
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мовою відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти на
рівні не нижче В2;
 результатами вступного іспиту з англійської мови на рівні не менше ніж 80
балів;
 відомістю успішності з оцінкою на рівні не нижче ніж «добре» за
національною шкалою («В» за шкалою ЕСТS) з навчальної дисципліни
«Іноземна мова академічного спрямування» (для всіх спеціальностей
освітнього ступеня «доктор філософії» (крім спеціальності 035 «Філологія»)
або навчальної дисципліни іншомовної підготовки вільного вибору
відповідно до рівня мовної підготовки середній (В2).
4.4. Зазначені в пунктах 4.1.-4.3 положення вимоги не поширюються на іноземних
здобувачів вищої освіти та здобувачів вищої освіти без громадянства, для яких
англійська мова є рідною.
5. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ
ДИСЦИПЛІН АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
5.1 Підготовчий етап організації викладання навчальних дисциплін англійською
мовою передбачає:
5.1.1 розробку кафедрою іноземних мов методичних рекомендації щодо
ефективного викладання навчальних дисциплін англійською мовою;
5.1.2 встановлення за поданням директорів інститутів / деканів факультетів,
узгодженим з першим проректором та ухваленого рішенням ради з якості
Університету, в навчальному плані освітніх програм обмежень щодо
мінімальної та максимальної частки навчальних дисциплін, що
викладаються англійською мовою;
5.1.3 визначення департаментом по роботі з персоналом та підготовці науковопедагогічних кадрів викладачів, які володіють англійською мовою на
рівні, достатньому для викладання навчальних дисциплін відповідно до
вимог пунктів 3.1, 3.2 цього положення, та доведення цієї інформації до
відома завідувачів кафедр Університету;
5.1.4 подання завідувачем кафедри департаменту по роботі з персоналом та
підготовці науково-педагогічних кадрів пропозицій щодо підвищення
кваліфікації викладачів, що потенційно можуть викладати навчальні
дисципліни англійською мовою;
5.1.5 проведення кафедрами, за якими закріплені відповідні навчальні
дисципліни, заходів щодо організації та навчально-методичного
забезпечення їх викладання англійською мовою.
5.2 Для визначення доцільності започаткування викладання навчальних дисциплін
англійською мовою завідувачем кафедри у термін до 01 квітня надається службова
записка на ім’я першого проректора відповідно до шаблону, наведеного в додатку
1 до цього положення, що містить обґрунтування необхідності започаткування
викладання англійською мовою та виділення на наступний навчальний рік
додаткового штату професорсько-викладацького складу для розроблення
навчально-методичного комплексу.
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5.3 Кафедрами, за якими закріплені відповідні навчальні дисципліни, щорічно з
урахуванням визначеного переліку навчальних дисциплін, які можуть викладатись
англійською мовою з забезпеченням дотримання Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності, вимог Положення про акредитацію освітніх програм, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти та пунктів 5.1.2, 5.1.3 цього
Положення, у термін до 01 листопада подається на розгляд першому проректору
службова записка щодо дозволу на викладання у наступному навчальному році
навчальних дисциплін англійською мовою за шаблоном, наведеним у додатку 2 до
цього Положення.
5.4 Формування груп здобувачів вищої освіти для вивчення навчальних дисциплін
англійською мовою, у разі узгодження першим проректором службової записки
відповідно до пунктів 5.2 та 5.3 цього Положення, здійснюється в деканаті
факультету / інституту, до якого належить відповідний контингент здобувачів, у
термін до 01 квітня з урахуванням розділу 4 цього Положення та вимог п. 2.1
наказу ректора Університету «Про заходи щодо підготовки до наступного
навчального року» від 26.07.2019 № 0553-І. При цьому при визначенні прогнозного
контингенту здобувачів вищої освіти, які вивчатимуть навчальні дисципліни
англійською мовою, та на підставі їх заяв або результатів процедури вибору ними
відповідних навчальних дисциплін в електронному сервісі «Особистий кабінет»
передбачається наступне:
 мінімальна кількість здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр»
в групах (потоки) становить не менше ніж 15 осіб включно;
 мінімальна кількість здобувачів вищої освіти освітніх ступенів «магістр» та
«доктор філософії» в групах (потоки) становить не менше ніж 10 осіб
включно;
5.5 Подання інформації навчальним відділом до групи планування та обліку
навчального навантаження про навчальні дисципліни, вивчення яких
відбуватиметься англійською мовою, викладачів, які забезпечуватимуть їх
викладання, та груп з вивчення таких навчальних дисциплін для формування
навчального навантаження, відбувається не пізніше 01 квітня року, що передує
навчальному року їх вивчення.
5.6 Центр забезпечення якості вищої освіти розробляє та затверджує програму
моніторингу та діагностичний інструментарій для визначення якості викладання
англійською мовою фахових дисциплін, проводить відповідний моніторинг.
6. ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ АНГЛІЙСЬКОЮ
МОВОЮ
6.1 Здобувачам вищої освіти, які вивчали навчальні дисципліни англійською
мовою, надається право виконувати та захищати кваліфікаційні роботи цією мовою.
6.2 Для категорії здобувачів першого та другого освітнього рівнів встановлюється
наступне:
6.2.1 Кваліфікаційна робота виконується державною мовою, а захист і форми
візуалізації доповіді здійснюються англійською мовою. Обговорення може
здійснюватися як англійською, так і державною мовами.
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6.2.2 При виконанні кваліфікаційних робіт англійською мовою консультантами
з англійської мови призначаються керівники кваліфікаційних робіт або інші
викладачі випускової кафедри за умови виконання вимог пунктів 3.1 та 3.2 цього
положення. У випадку відсутності на випусковій кафедрі викладачів, які
відповідають вищезазначеним кваліфікаційним вимогам, консультантами
кваліфікаційних робіт з англійської мови призначаються висококваліфіковані
викладачі інших кафедр інституту/факультету або кафедри іноземних мов.
6.2.3 При підготовці кваліфікаційної роботи та її захисту англійською мовою
здобувач вищої освіти повинен:
 опрацювати рекомендовану керівником кваліфікаційної роботи
англомовну літературу за темою кваліфікаційної роботи;
 опанувати фахову термінологію та підготувати відповідний базовий
словник англійською мовою;
 підготувати англійською мовою анотацію кваліфікаційної роботи за
встановленою керівником роботи структурою (обсягом не більше ніж
вісім 8 сторінок формату А4) та додаткові форми візуалізації доповіді та
основних положень кваліфікаційної роботи, що виносяться на захист;
 представити доповідь за темою кваліфікаційної роботи англійською
мовою за процедурою, визначеною Положенням про порядок створення
та організацію роботи екзаменаційних комісій Сумського державного
університету з атестації здобувачів вищої освіти.
6.3 Для категорії здобувачів третього освітньо-наукового рівня встановлюється
наступне:
6.3.1 Кваліфікаційні роботи осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, та
відгуки опонентів можуть виконуватися англійською мовою.
6.3.2 Публічний захист кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня доктора
філософії здійснюється за бажанням здобувача англійською мовою.
6.3.3 При виконанні кваліфікаційних робіт англійською мовою науковим
керівниками призначаються викладачі випускової кафедри за умови виконання
вимог пунктів 3.1 та 3.2 цього Положення. У випадку відсутності на випусковій
кафедрі викладачів, які відповідають вищезазначеним кваліфікаційним
вимогам, консультантами кваліфікаційних робіт з англійської мови
призначаються
висококваліфіковані
викладачі
інших
кафедр
інституту/факультету.
7. СТИМУЛЮВАННЯ
РОБОТИ
ПРАЦІВНИКІВ,
ЯКІ
ЗДІЙСНЮЮТЬ
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ
НАВЧАЛЬНИЙ
ПРОЦЕС

7.1 Університетом з урахуванням особливостей та складності підготовки
англомовних навчально-методичних матеріалів, підвищеної напруженості роботи з
здобувачами вищої освіти при викладанні навчальних дисциплін та організації
захисту кваліфікаційних робіт англійською мовою, згідно з чинними версіями
«Положення про розрахунок штатних одиниць кафедр та оплату праці викладачів,
які проводять навчальний процес англійською мовою» та «Положення про
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нормування обсягів педагогічного навантаження кафедр з врахуванням
ефективності роботи з підготовки науково-педагогічних кадрів» забезпечується
стимулювання активності науково-педагогічних працівників, які здійснюють
навчальний процес англійською мовою.
8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1 Положення вводиться в дію з наступного дня після його затвердження наказом
ректора.
8.2 Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися наказом ректора або
наказом ректора за рішенням вченої ради університету або відповідного дорадчого
органу. У такому самому порядку Положення скасовується.
8.3 Відповідальність за актуалізацію Положення та контроль за виконанням його
вимог несуть посадові особи Університету відповідно до їх функціональних
обов’язків.
8.4 Визнати такими, що втратив чинність, наказ ректора від 05.06.2020 р. № 0474-І.
Схвалено Вченою радою СумДУ
Протокол №16 від 24 червня 2021 року
Голова вченої ради

Анатолій ВАСИЛЬЄВ

Вчений секретар

Анатолій РУБАН

РОЗРОБНИКИ ПОЛОЖЕННЯ:
Перший проректор

Сергій ЛЄОНОВ

Начальник групи планування
та обліку навчального навантаження

Любов ГОЛОБОРОДЬКО

Начальник навчально-методичного відділу

Олена КРИКЛІЙ

Начальник навчального відділу

Юлія ЧОРТОК

ПОГОДЖЕНО:
Проректор з
науково-педагогічної роботи

Інна ШКОЛЬНИК
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ДОДАТОК 1
Шаблон за версією 01
Затверджено наказом ректора
від 29.06.2021 р. №0668-I
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
___________________________________________________
(назва кафедри)

ГПОНН
Дозволяю
__________

Першому проректору СумДУ

Обґрунтування1)
доцільності викладання навчальної дисципліни англійською мовою
Прошу дозволити викладання навчальної дисципліни англійською мовою ____________ 2) вперше та виділити
додатковий штат відповідно до Положення про розрахунок штатних одиниць кафедр та оплату праці викладачів,
які проводять навчальний процес англійською мовою СумДУ.
1.1 Загальна інформація про фахову навчальну дисципліну
Повна назва українською мовою
Повна назва англійською мовою
Назва освітньої програми
Ступінь вищої освіти
Семестр(и) викладання
Основні моменти, що відображаються в обґрунтуванні
1
Обґрунтування доцільності започаткування викладання англійською мовою (у довільній формі, до 150
слів)3).
2

Головна специфіка наукової дисципліни (у довільній формі, до 150 слів)4)

3

Прогнозні показники контингенту здобувачів вищої освіти, які можуть вивчати навчальної дисципліну
англійською мовою

4

Характеристика кадрового забезпечення викладання навчальної дисципліни англійською мовою (у
довільній формі, до 200 слів)5)

5

Обґрунтування можливостей реалізації фахової навчальної дисципліни англійською мовою (у довільній
формі, до 150 слів)6)

Директор інституту (декан факультету) ________________
(підпис)

_________________
(ім’я та прізвище)

Погоджено:
Проректор з НПР

________________
(підпис)

Начальник ДРП 3)

________________
(підпис)

_________________
(ім’я та прізвище)

_________________
(ім’я та прізвище)

1) Застосовується для навчальних дисциплін, які будуть викладатись англійською мовою вперше, та передбачатимуть виділення додаткового
штату.
2) Зазначається: назва навчальної дисципліни.
3) Має містити посилання на актуальний та інноваційний характер дисципліни, визначати параметри сприяння зайнятості випускників.
4) Наводяться відмінності навчальної дисципліни, що пропонується для викладання англійською мовою, від навчальних дисциплін, які вже
викладаються англійською мовою на цій освітній програмі.
5) Зазначається посада, прізвище та ініціали викладача, який пропонується для викладання та дані про документи, що підтверджують
відповідність викладача кваліфікаційним вимогам для викладання англійською мовою.
6) Наводиться перелік навчально-методичних та інформаційних ресурсів англійською мовою відповідно до ліцензійних та акредитаційних
вимог до провадження освітньої діяльності.
7) Візується відповідність викладача кваліфікаційним вимогам та вимогам Положення про організацію викладання навчальних дисциплін у
Сумському державному університеті англійською мовою.

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
_____________________________________________

МОН України

СумДУ

ДОДАТОК 2
Шаблон за версією 01
Затверджено наказом ректора
від 29.06.2021 р. №0668-I
(назва кафедри)

Першому проректору
СЛУЖБОВА ЗАПИСКА1)
щодо дозволу на викладання фахових дисциплін англійською мовою
№_____ від «___»_____________20___р.

Для підвищення рівня англомовної підготовки здобувачів вищої освіти та покращення якості викладання англійською мовою прошу дозволити викладання
на 20___/20__ навчальний рік наступних фахових дисциплін англійською мовою:
Назва
освітньої
програми
1

Освітній ступінь
(бакалавр/
магістр/
доктор філософії)
2

Термін
викладання2)
3

Посада, прізвище та
Навчальна дисципліна,
Документ, що підтверджує
ініціали викладача,
викладання якої може відбуватись
відповідність викладача
який пропонується
англійською мовою
кваліфікаційним вимогам
для викладання
4
5
6

Посилання на силабус
навчальної дисципліни
англійською мовою3)
7

За вказаними навчальними дисциплінами розроблені та розміщені у _______________________ комплекси методичного забезпечення англійською мовою.
Завідувач кафедри

ПОГОДЖЕНО:
Директор інституту (декан факультету)

(назва кафедри)
(підпис)

(ім’я та прізвище)

Копії затвердженої службової записки в електронному вигляді надсилаються НВ в деканати
інститутів/факультетів відповідно до приналежності контингенту та ГПОНН;
2)
Зазначається місяць, навчальний модуль, семестр (и) викладання
3)
Надається активне посилання на розміщений у каталозі курсів силабус
https://pg.cabinet.sumdu.edu.ua/catalog.
4)
Візується відповідність викладача кваліфікаційним вимогам та вимогам Положення про організацію
викладання навчальних дисциплін у Сумському державному університеті англійською мовою.
5)
засвідчується відповідність 1-4 та 7 стовбців таблиці.
1)

(підпис)
Начальник ДРП 4)
(підпис)

(ім’я та прізвище)

(ім’я та прізвище)

Начальник НМВ 5)
(підпис)

(ім’я та прізвище)

Положення про організацію викладання навчальних дисциплін та захистів
кваліфікаційних робіт англійською мовою у Сумському державному університеті
Додаток 2 – Службова записка щодо дозволу на викладання фахових дисциплін
англійською мовою

Завідувачу кафедри, Начальнику НВ
Дозволяю
СумДУ
__________
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