
ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ЯК 
ІНСТРУМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 



Опитування здобувачів вищої освіти в СумДУ

1. Опитування щодо якості освітніх програм.

2. Опитування щодо якості організації
освітньої діяльності при вивченні
дисциплін.

3. Тематичні опитування з окремих
проблемних питань при моніторингу стану
забезпечення якості підготовки фахівців та
розвитку наукової діяльності в
інститутах/факультетах.
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Опитування щодо якості реалізації освітньої 
програми



Алгоритм врахування пропозицій студентів щодо 
удосконалення освітніх програм  

І. Рекомендації 
Центру 

забезпечення 
якості  щодо 

удосконалення 
ОП ІІІ. 

Обговорення 
результатів 
опитування  
на засіданні 

РПГ

ІІ. Вивчення та 
опрацювання 
гарантом ОП  
недоліків та 

рекомендацій

V. Внесення змін до 
ОП

Контроль Ради з якості щодо врахування пропозицій здобувачів 
вищої освіти при модернізації ОП

ІV. Розроблення 
плану заходів з 

удосконалення ОП



Опитування щодо якості організації 
освітньої діяльності запроваджено на 

системній основі з 2016 року 



Навіщо студенту оцінювати 
викладача?

Інформація

• ЩО? – збір і аналіз
інформації, що
характеризує якість
викладання

• КОМУ? – викладачу,
гаранту програми,
адміністрації

• НАВІЩО? –
підвищення якості
освіти

Мотивація

• ЩО? –інформація про
оцінку дисципліни для
викладача

• КОМУ? – викладачу

• НАВІЩО? – аналіз для
змін у викладанні, як
мотив для кращої
підготовки до
викладання,
«зовнішній погляд» на
процес викладання

Стимул

• ЩО? – ранжування 
викладачів, статистичні 
дані

• КОМУ? – адміністрація

• НАВІЩО? – допомога 
молодим викладачам, 
підвищення 
кваліфікації 
викладачів, 
стимулюючі виплати



Схема організації процесу опитування 
студентів щодо якості викладання





Опитування студентів щодо якості організації освітньої 
діяльності при вивченні навчальних дисциплін



Характеристика рівнів якості викладання 
навчальних дисциплін

Рівень якості Характеристика

Високий

Викладач характеризується високим рівнем професіоналізму, вміло формує

інтерес студентів до дисципліни, організований та об’єктивний в оцінці їх

навчальних досягнень

Вище середнього

Рівень якості організації освітньої діяльності досить високий. Викладач

якісно подає навчальний матеріал, вміє організувати самостійну роботу

студентів, є дисциплінованим в реалізації своїх професійних обов’язків

Середній

Рівень професіоналізму є достатнім, однак у роботі викладача є незначні

недоліки

Нижче середнього

У роботі викладача за окремими напрямами організації освітньої діяльності

існують значні недоліки, на які вказують оціночні бали питань анкети та

коментарі студентів

Недостатній 
Існують суттєві недоліки за переважною більшістю напрямів організації

освітньої діяльності

Низький
Існують неприпустимі порушення щодо організації викладання дисципліни



Результати опитування студентів щодо якості 
організації освітньої діяльності при вивченні 

навчальних дисциплін



Результати опитування студентів щодо якості 
організації освітньої діяльності при вивченні 

навчальних дисциплін



Результати опитування студентів щодо якості 
організації освітньої діяльності при вивченні 

навчальних дисциплін



ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В 
СУМДУ

КОЖНА відповідь враховується при:

формуванні рейтингу викладача, кафедри,
інституту/факультету в цілому1;

продовженні/підписанні контракту з науково-
педагогічним працівником СумДУ;

заохоченні викладачів з високими рейтинговими
балами за результатами анкетування2;

визначенні викладачів, яким першочергово необхідно
пройти курси підвищення кваліфікації, у разі якщо
вони отримали низькі бали за оцінкою студентів тощо.
1 Наказ ректора №608-І від 15.07.10 р. «Методика
визначення рейтингу структурних підрозділів»
2 Наказ ректора №0520-VI від 20.11.2018 «Про
проведення конкурсу «Кращий викладач очима
студентів»



Здобувачам вищої освіти через «Особистий кабінет 
студента» в узагальненому вигляді надається 

інформація  про результати опитування, а також 
про заходи, що були здійснені за результатами 

анкетування



Дані про участь студентів в опитуванні щодо 
якості викладання навчальних дисциплін, % 
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Дані щодо якості організації освітньої діяльності 
викладачами університету, осіб
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Начальник Центру забезпечення якості вищої освіти
Ольга ЛЮТА

o.liuta.uabs.sumdu.edu.ua


