
Згідно стандартів та рекомендацій забезпечення якості у Європейському просторі 

вищої освіти студенти є ключовими стейкхолдерами внутрішньої системи забезпечення 

якості вищої освіти. З метою реалізації принципу «студентоцентрованого навчання» та 

захисту базових інтересів студентства на чесне отримання якісної освіти, відповідно до 

«Положення про організацію оцінювання здобувачами вищої освіти якості 

освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін» (далі – Положення) 

запроваджено опитування здобувачів вищої освіти. Тому важливим показником є 

активність студентів в анкетуванні. 

На рис. 1 подано зведені данні щодо активності студентів інститутів / факультетів 

в опитуванні щодо якості організації освітньої діяльності при вивченні навчальних 

дисциплін за 2017-2018 навчальний рік. 

 

 
Рисунок 1 – Активність студентів інститутів / факультетів в опитуванні щодо 

якості організації освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін за 2017-2018 

н.р. 

 

Відповідно до Положення узагальнена оцінка якості організації освітньої 

діяльності при вивченні навчальних дисциплін відображає ступінь реалізації основних 

аспектів якості викладання дисциплін та передбачає градацію показника узагальненої 

оцінки на п’ять рівнів: високий, вище середнього, середній, низький, критичний. 

Узагальнені дані щодо рейтингу викладачів за рівнями протягом  

2017-2018 н.р. представлено на рис. 2. 

 



 
Рисунок 2 – Узагальнені дані щодо рейтингу викладачів за 2017-2018 н.р. 

 

Відповідно до наказу №0520-VI від 20 листопада 2018 року в СумДУ 

запроваджено конкурс «Кращий викладач очима студентів». За результатами 

анкетування студентів денної форми навчання відзначені викладачі, які мають високий 

рівень. На рис. 3 подано ранжування професорсько-викладацького складу 

інститутів / факультетів за дисциплінами, що викладалися протягом 2017-2018 н.р. При 

проведенні ранжування враховувалися результати тих викладачів, діяльність яких 

оцінило не менше 30 % здобувачів вищої освіти та не менше 7 осіб, які вивчали 

відповідні дисципліни. 

 

 
 

Рисунок 3 – Ранжування професорсько-викладацького складу університету 

інститутів / факультетів в конкурсі «Кращий викладач очима студентів», які отримали 

високий рівень 

 

 За підсумками анкетування щодо якості організації освітньої діяльності при 

вивченні навчальних дисциплін у 2017-2018 н.р. побудовано рейтинг 



інститутів / факультетів. Перше місце посів ННІ БТ «УАБС», друге – факультет ТеСЕТ, 

третє – МІ (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Рейтинг інститутів / факультетів щодо якості організації освітньої 

діяльності у 2017/18 н.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


