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РІШЕННЯ 

Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

Сумського державного університету з питання «Про результати проведення 

фокус-групового дослідження» 

 

Розглянувши питання «Про результати проведення фокус-групового 

дослідження» Рада із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

(далі Рада з якості) відмічає, що постійне забезпечення високої якості підготовки 

висококваліфікованих, конкурентоспроможних випускників відповідно до існуючих 

та перспективних потреб суспільства, ринку праці та особистості є пріоритетним 

напрямом діяльності Сумського державного університету.  

З метою реалізації основних положень системи забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти, затвердженої наказом №0452-І від 22.06.16 р., у 

жовтні-листопаді 2016 року було проведене фокус-групове дослідження, спрямоване 

на виявлення  переваг та недоліків в організації системи забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти в університеті.  

Цільову групу дослідження склали представники професорсько-викладацького 

складу, співробітники, студенти факультетів та інститутів.  

За результатами проведеного дослідження були визначені наступні позитивні 

аспекти організації освітньої діяльності на факультетах (в інститутах): 

– надання студентам підтримки щодо організації освітнього процесу 

деканатами факультетів (інститутів); 

– організована робота на кафедрах щодо консультацій викладачів, пов’язаних з  

пояснення  певних  теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування; 

– переважно вчасне доведення та переважне виконання регламентів дисциплін; 

– готовність переважної більшості викладачів до запровадження нових форм 

навчання, в т.ч. дистанційної та змішаної форм навчання. 

Також Рада з якості звертає увагу факультетів (інститутів) на необхідність більш 

системної роботи з: 

– підвищення якості організації самостійної роботи студентів; 

– удосконалення мовних компетентностей викладачів, які задіяні в  реалізації 

англомовних проектів на факультетах (в інститутах); 

– уникнення дублювання змісту дисциплін у навчальних планах підготовки 

фахівців; 

– розширення використання активних форм роботи зі студентами на заняттях; 

– більш активного використання студентами навчальних електронних ресурсів 

університету та підвищення інформативності сайтів кафедр.  

 

Рада з якості Сумського державного університету ухвалила: 

 

1. Директорам інститутів, деканам факультетів протягом листопада-грудня 2016 року 

провести аналіз організації самостійної роботи студентів, яка має базуватися на 

компетентісному підході підготовки фахівців. Результати аналізу обговорити на 

засіданнях Рад з якості факультетів (інститутів) та Раді з якості університету не 

пізніше лютого 2017 р. 

 



2. Провести аналіз якості викладання дисциплін англійською мовою. Для реалізації 

даного завдання створити комісію під керівництвом начальника ОМУ Юскаєва В.Б. 

Результати аналізу обговорити на засіданні Ради з якості університету у грудні             

2016 р.  

 

3. Завідувачам випускових кафедр спільно з керівниками робочих проектних груп 

протягом листопада-квітня 2016-2017 н.р. визначити дисципліни, де можливе 

дублювання навчального матеріалу,  переглянути їх зміст з метою уникнення повтору 

вже вивченого матеріалу. Результати обговорити на засіданнях Рад з якості 

факультетів не пізніше травня 2017 р. 

 

4. Директорам інститутів, деканам факультетів протягом 2016-2017 н.р. реалізувати 

заходи на факультетах (в інститутах) щодо підвищення мотивації студентів до 

навчання через залучення до навчального процесу представників підприємств – 

замовників кадрів; проведення на факультетах (в інститутах) семінарів спільно з 

роботодавцями щодо вимог ринку праці, компетентностей майбутніх випускників, 

можливостей працевлаштування. Результати проведеної роботи представити на 

засіданнях Рад з якості факультетів (інститутів) не пізніше травня 2017 р. 

 

5. Завідувачам кафедрами протягом листопада-березня 2016-2017 н.р. провести аналіз 

організації використання активних форм навчання з метою забезпечення досягнення 

студентами основних дескрипторів (знання, уміння, комунікація, автономність і 

відповідальність), що визначені Національною рамкою кваліфікацій. Результати 

проведеного аналізу обговорити на засіданнях Рад з якості факультетів (інститутів) не 

пізніше квітня 2017 р. 

 

6. Провести аналіз інформаційної прозорості освітньої діяльності (матеріалів, що 

розміщуються на сайтах кафедр та факультетів ) в контексті її корисності для 

майбутніх та теперішніх студентів, випускників, інших стейкхолдерів і громадськості. 

Для реалізації даного завдання створити комісію у складі: голова комісії – проректор 

з науково-педагогічної роботи Любчак В.О., члени комісії: перший проректор 

Карпуша В.Д., начальник ЦВВМ Фільченко Д.В., заступники деканів (директорів 

інститутів) з навчальної та методичної роботи, представники студентства, школярі-

майбутні абітурієнти. Результати аналізу обговорити на засіданні Ради з якості 

університету в лютому 2017 р. 

 

 

 

Голова Ради з якості                                                   В.Д. Карпуша 

 

 

Вчений секретар                                                         О.В. Люта 


