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Звіт
про результати опитування здобувачів вищої освіти СумДУ

щодо якості освітніх програм

Опитування здобувачів вищої освіти проводилося в рамках реалізації внутрішньої
системи забезпечення якості вищої освіти Центром забезпечення якості вищої освіти
відповідно до Наказу ректора № 0711-VІ від 18 жовтня 2021 р.

Термін опитування: з 20 жовтня по 31 жовтня 2021 року
Інструментарій дослідження: анкета надавалась через інформаційний сервіс

Особистий кабінет студента.
Для проведення опитування була розроблена та затверджена у встановленому порядку

анкета, яка охоплювала важливі для формування загальної оцінки блоки питань: якість
організації освітнього процесу в рамках реалізації ОП; якість організаційної підтримки
здобувачів вищої освіти та матеріально-технічного забезпечення реалізації ОП; задоволеність
очікуваними результатами та популяризація освітньої програми.

Цільова група дослідження (респонденти) – здобувачі вищої освіти 3-4 курсів
освітнього ступеня «бакалавр», 2 курсу освітнього ступеня «магістр» та 3-5 курсів освітнього
ступеня магістр, які навчаються на ОП «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія».

Всього в опитуванні взяли участь 1011 здобувачів вищої освіти (табл.1).

Таблиця 1 –Дані про контингент та активність здобувачів вищої освіти в опитуванні
щодо якості реалізації ОП в розрізі  інститутів/факультетів

Освітня програма Загальний
контингент, осіб

Кількість
респондентів,

осіб

Частка студентів,
які взяли участь в

опитуванні, %
ННІ БіЕМ 404 179 44
НН ІП 218 133 61
Факультет ЕлІТ 514 152 30
Факультет ІФСК 238 89 37
Факультет ТеСЕТ 219 103 47
НН МІ 609 307 50
ШІ 49 25 51
КІ 31 23 74
Всього 2282 1011 44

Дані, про кількість освітніх програм, що були оцінені здобувачами вищої освіти,
наведена в таблиці 2.

Таблиця 2 – Кількість освітніх програм, що були оцінені здобувачами вищої освіти в
розрізі інститутів (факультетів)
Назва інституту (факультету) Освітній ступінь

бакалавр магістр
ННІ БіЕМ 14 5
ННІ Права 3 2
ІФСК 5 2
ТЕСЕТ 9 6
НН МІ 3 3
ШІ 6 1
КІ 5

45 19
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Перелік освітніх програм, якість реалізації яких оцінило менше 25 % здобувачів вищої
освіти наведено в таблиці 3. Враховуючи, що в даному випадку вибірка є нерепрезентативною,
аналіз якості, наведених освітніх програм, не проводився.

Таблиця 3 – Перелік освітніх програм, вибірка респондентів за якими є не
репрезентативною

Освітній
ступінь

Інститут
(факультет)

Назва освітньої програми

ОС
«бакалавр»

ЕЛіТ Інформатика
Мережеві та інтернет-технології
Комп'ютеризовані системи управління  та робототехніка

ІФСК Журналістика
ТЕСЕТ Металорізальні верстати та системи

Комп'ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв
Обладнання нафто- та газопереробних виробництв Холодильні
машини і установки
Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

ОС
«магістр»

ННІ БіЕМ Міжнародний бізнес
Управління проектами
Економічна кібернетика
Банківська справа

ЕЛіТ Нанотехнології та біомедичні системи
Біомедичні прилади та системи
Електронні інформаційні системи (ОНП)
Електронні системи та компоненти
Електротехнічні системи електроспоживання Інформатика
Інформаційно-комунікаційні технології

ІФСК Реклама і зв`язки з громадськістю
МІ Фізична культура і спорт

ТЕСЕТ Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Енергетичний менеджмент
Металорізальні верстати та система

Мета опитування: вивчення оцінок здобувачами вищої освіти якості освітніх програм,
що реалізуються в Сумському державному університеті.

Обробка результатів проводилась за допомогою програми ОСА.

Аналіз результатів відповідей здобувачів вищої освіти дозволив виявити напрямки
реалізації освітніх програм, які потребують подальшого удосконалення. Характеризуючи
перший блок запитань анкети «Якість організації освітнього процесу в рамках реалізації ОП»,
серед найбільш значущих недоліків варто відмітити такі:

1) дисципліни ОП недостатньо сприяють формуванню загальних
компетентностей:

ОП ОС «бакалавр»: «Фінанси та облік у підприємництві», «Електротехнічні системи
електроспоживання», «Інформаційні технології проектування»;

ОП ОС «магістр»: «Комп`ютеризовані системи управління та робототехніка»,
«Технології захисту навколишнього середовища»;

2) дисципліни ОП недостатньо сприяють формуванню фахових
компетентностей:

- ОП ОС «бакалавр»: «Електронний бізнес, фінанси та комунікації», «Міжнародні
економічні відносини», «Облік і аудит», «Інформаційні технології проектування»;
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- ОП ОС «магістр»: «Комп`ютеризовані системи управління та робототехніка»,
«Технології захисту навколишнього середовища»;

3) недостатність навчальних дисциплін, що необхідні для успішного
формуванням навичок soft skills:

- ОП ОС «бакалавр»: «Міжнародні економічні відносини», «Право»,
«Електротехнічні системи електроспоживання», «Інформаційні технології
проектування»;

4) недостатній рівень задоволеності методами викладання навчальних
дисциплін в межах освітньої програми:

- ОП ОС «бакалавр»: «Міжнародні економічні відносини», «Право», «Інформаційні
технології проектування», «Прикладна математика»;

5) низький рівень залученості професіоналів-практиків, експертів та
представників роботодавців до викладання навчальних дисциплін:

- ОП ОС «бакалавр»: «Право», «Електротехнічні системи електроспоживання»,
«Інформаційні технології проектування», «Електронні інформаційні системи»,
«Електронні системи та компоненти», «Нанотехнології та біомедичні системи»,
«Прикладна математика», «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Реклама і
зв`язки з громадськістю», «Прикладне матеріалознавство»;

- ОП ОС «магістр»: «Правознавство», «Комп`ютеризовані системи управління та
робототехніка», «Германські мови та літератури (переклад включно), перша –
англійська», «Прикладне матеріалознавство», «Обладнання хімічних виробництв і
підприємств будівельних матеріалів», «Технології машинобудування»;

6) недостатній рівень задоволеності можливостями отримання консультацій з
навчальних питань:

ОП ОС «бакалавр»: «Прикладна математика»
ОП ОС «магістр»: «Технології захисту навколишнього середовища»;

7) недостатній рівень задоволеності можливостями проходження практик, а
також отриманими навичками та знаннями протягом проходження практик:

- ОП ОС «бакалавр»: «Право», «Електротехнічні системи електроспоживання»,
«Прикладна математика», «Прикладне матеріалознавство», «Менеджмент
соціокультурної діяльності», «Соціальна робота»;

- ОП ОС «магістр»: «Правознавство», «Технології захисту навколишнього
середовища», «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія»;

8) незбалансованість навчального навантаження, в т. ч. в частині завдань та
часу, що виділено на виконання самостійної роботи здобувачі вищої освіти

- ОП ОС «бакалавр»: «Міжнародні економічні відносини», «Електротехнічні системи
електроспоживання», «Германські мови та літератури (переклад включно), перша
–англійська»

- ОП ОС «магістр»: «Технології захисту навколишнього середовища».

Аналіз відповідей здобувачів вищої освіти за другим блоком «Якість організаційної
підтримки здобувачів вищої освіти та матеріально-технічного забезпечення реалізації ОП»
дозволяє виокремити ряд проблемних аспектів в частині реалізації окремих ОП, а саме:

9) недостатній рівень поінформованості щодо програми міжнародної
академічної мобільності:

- ОП ОС «бакалавр»: «Публічне управління та адміністрування», «Психологія»;
- ОП ОС «магістр»: «Облік та оподаткування», «Адміністративний менеджмент»;

10) недостатній рівень задоволеності обладнанням аудиторій (лабораторій) для
проведення семінарів, лабораторних і практичних занять:

- ОП ОС «бакалавр»: «Фінанси та облік в підприємництві», «Публічне управління та
адміністрування», «Електронні системи та компоненти», «Електротехнічні системи
електроспоживання»
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11) недостатній рівень задоволеності створеними в СумДУ умовами для
дистанційного навчання:

- ОП ОС «бакалавр»: «Міжнародні економічні відносини»;
12) недостатній рівень задоволеності умовами проживання в гуртожитку:

- ОП ОС «бакалавр»: «Германські мови та літератури (переклад включно), перша –
англійська»

- ОП ОС «магістр»: «Медицина», «Педіатрія».

Відповіді здобувачів вищої освіти на питання блоку «Задоволеність очікуваними
результатами та популяризація освітньої програми» свідчать, що за частиною ОП
респонденти демонструють недостатній рівень задоволеності вибором своєї ОП, зокрема:

13) незадоволеність вибором своєї освітньої програми:
- ОП ОС «бакалавр»: «Германські мови та літератури (переклад включно), перша –

англійська», «Прикладна математика»;
- ОП ОС «магістр»: «Технології захисту навколишнього середовища»;
14) не порекомендували б вступати на відповідну освітню програму

респонденти:
- ОП ОС «бакалавр»: «Фінанси та облік в підприємництві», «Право», «Германські

мови та літератури (переклад включно), перша – англійська», «Інформаційні
технології проектування», «Прикладна математика».

- ОП ОС «магістр»: «Медицина», «Технології захисту навколишнього середовища».

Проведене опитування дозволило також виявити ті освітні програми, які мають
найбільше недоліків в змістовній складовій ОП з точки зору здобувачів вищої освіти.
Узагальнена інформація щодо таких освітніх програм (із зазначенням їх гарантів) представлена
в таблиці 4. За даними освітніми програмами підготовлено наказ щодо усунення виявлених
недоліків.



Таблиця 4 – Узагальнена інформація за освітніми програмами, що мають значні недоліки в змістовній частині за результатами
опитування здобувачів вищої освіти
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ють
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рівень залучення
професіоналів-пр
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ня
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цій з
навчальни
х питань.
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и щодо
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к
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ння
практик.

Незбалансован
ість

навчального
навантаження,
в т.ч. в частині

завдань та
часу, що

виділено на
виконання

самостійної
роботи.

ННІ БіЕМ
ОС «бакалавр»
Міжнародні економічні відносини -
гарант Хомутенко Людмила Іванівна

+ + + +

ННІП

ОС «бакалавр»
Право -гарант Кисельова Олена Іванівна + + + + + +

Факультет ЕлІТ
ОС «бакалавр»
Електротехнічні системи
електроспоживання - гарант Лебедка
Сергій Миколайович

+ + + + + +

Інформаційні технології проектування -
гарант Ващенко Світлана Михайлівна

+ + + + +

Прикладна математика - гарант
Дворніченко Аліна Василівна

+ + + + +

ОС «магістр»
Комп`ютеризовані системи управління
та робототехніка - гарант Толбатов
Володимир Аронович

+ + +

Факультет ТеСЕТ
ОС «магістр»
Технології захисту навколишнього
середовища - гарант Іванов Віталій
Олександрович

+ + + + +

Факультет ІФСК
ОС «бакалавр»
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Менеджмент соціокультурної діяльності
- гарант  Світайло Ніна Дмитрівна

+ + +
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