
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

до питання: 

“Про результати опитування студентів та науково-педагогічних 

працівників” 

 

від 26 грудня 2019 р. 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію першого проректора                      

проф. Барну М.Ю. щодо результатів опитування студентів та науково-

педагогічних працівників, вчена рада зазначає, що відповідно до Положення про 

акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти, затвердженого наказом МОН України від 11.07.2019 року № 977; 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти та Положення про освітні програми Університету, система 

внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

передбачає проведення опитування студентів та науково-педагогічних 

працівників та інших стейкхолдерів. 

З метою внутрішнього моніторингу якості освітньої діяльності та якості 

освіти в Університеті та врахування думки усіх зацікавлених сторін у 

підвищенні якості надання освітніх послуг й удосконалення якості освітніх 

програм відповідно до наказу ректора “Про проведення опитування студентів, 

науково-педагогічних працівників та інших стейкхолдерів” від 12 вересня 2019 р. 

№ 212/01 було проведено анкетування здобувачів вищої освіти за 8 анкетами та 

науково-педагогічних працівників – 2 анкетами. 

У листопаді-грудні 2019 року в опитуванні взяли участь за окремими 

анкетами серед здобувачів вищої освіти:  

- визначення рівня обізнаності щодо процедур дотримання 

академічної доброчесності, її популяризації в академічному середовищі та 

заходів щодо реагування на прояви академічної недоброчесності – 885 осіб;  

- визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін та 

можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії – 778 осіб;  

- визначення потреб та ступеня задоволення здобувачів вищої освіти 

наданням освітніх послуг та роботою структурних підрозділів Університету – 

732 особи;  

- визначення ступеня відповідності форм, методів навчання та 

викладання принципам академічної свободи та студентоцентрованого підходу в 

навчанні – 704 особи;  

- аналіз ступеня задоволеності студентів організацією процесу 

практичної підготовки та відповідністю підприємства-бази практики вимогам 

програми практики – 602 особи;  
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- визначення рівня об'єктивності оцінювання контрольних заходів -

636 осіб;  

- визначення рівня навантаження студентів – 648 осіб;  

- визначення рівня залучення студентів до розробки і перегляду 

освітніх програм – 608 осіб; 

серед науково-педагогічних працівників: 

- визначення рівня реагування на прояви академічної недоброчесності та 

нульової толерантності до академічної недоброчесності – 166 осіб;  

- визначення ступеня відповідності обрання форм, методів навчання та 

викладання принципам студентоцентрованого підходу та академічної свободи – 

79 осіб.  

З метою удосконалення рівня якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти 

вчена рада у х в а л и л а: 

 

1. Інформацію першого проректора проф. Барни М.Ю. прийняти до 

відома. 

2. За результатами проведеного опитування здобувачів вищої освіти та 

НПП Університету та при формуванні змін до ОПП, навчальних планів, 

організації освітнього процесу загалом та його складових зокрема, враховувати 

думки учасників анкетування. 

3. Кураторам академічних груп проводити інформування здобувачів 

вищої освіти щодо основних термінів та визначень, що супроводжують освітній 

процес в сучасних умовах підвищення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти. 

4. Звіти за результатами проведеного опитування здобувачів вищої 

освіти та науково-педагогічних працівників розмістити до 1 лютого 2020 року на 

веб-сайті Університету. 

5. Контроль за виконання даної ухвали покладається на першого 

проректора проф. Барну М.Ю. 

 

 

 


