
Роботодавці 
Запитання 

Серед 
бал 

1.1. На цій освітній програмі визнається цінність якісної освіти. 
4,67 

 1.2. В цьому університеті забезпечується недопущення нетерпимості чи 

дискримінації проти здобувачів, викладачів чи інших працівників. 

5,00 

1.3. Цей університет має публічно оприлюднену стратегію, політику та 

процедури щодо забезпечення якості освіти. 

4,67 

1.4. У здобувачів та викладачів є дієва можливість робити свій внесок у 

забезпечення якості освіти. 

4,67 

1.5. Цей університет відслідковує шляхом моніторингу якість освіти, яка 

надається здобувачам. 

4,67 

1.6. Навчання на цій освітній програмі належним чином готує здобувачів 

до сучасної кар’єри. 

4,67 

1.7. Науково-педагогічні та педагогічні працівники цього університету є 

академічно доброчесними та не допускають академічного шахрайства .   

4,67 

1.8. У цьому університеті діє Кодекс доброчесності, що ефективно 

виконується. 

5,00 

 3.1. В цьому університеті поважали і визнавали розмаїття здобувачів, а 

також їхні культурні та особисті потреби. 

4,67 

3.2. В цьому університеті є гнучкість у навчанні. 
4,33 

4.1. Процес зарахування до цього університету є прозорим, об’єктивним та 

ґрунтується на основі індивідуального рівня знань абітурієнтів. 

5,00 

4.2. В цьому університеті діють всі необхідні правила зарахування, 

переведення, визнання та атестації здобувачів. 

5,00 

4.3. Методи оцінювання та критерії виставлення балів на цій освітній 

програмі є об’єктивними та справедливими. 

5,00 

5.1. Викладачі цієї освітньої програми висококваліфіковані та компетентні. 
4,67 

5.2. Викладачі цієї освітньої програми добре організовані та регулярно 

підготовлені до занять. 

4,67 

5.6. Викладачі цієї освітньої програми використовують методи викладання, 

засновані на вирішенні проблем, провадять навчання, орієнтоване на 

практику та отримання фахових навичок. 

4,67 

7.1. Цей університет добре організував освітній процес і ефективно 

адмініструє навчальні ресурси. 

4,33 

8.1. Цей університет регулярно оприлюднює актуальну, неупереджену та 

об’єктивну інформацію про зміни та діяльність, що впливають на освітній 

4,67 



процес. 

8.2. Інформація, що оприлюднюється цим університетом, включає критерії 

відбору на освітні програми, заплановані результати навчання на цих 

програмах, методи викладання, навчання та оцінювання, а також прохідні 

бали. 

4,33 

8.3. Цей університет оприлюднює інформацію і сприяє працевлаштуванню 

своїх випускників. 

4,00 

9.1. Освітні програми на цій кафедрі регулярно переглядаються із 

залученням здобувачів та інших зацікавлених сторін. 

5,00 

9.2. На цій освітній програмі регулярно  співпрацюють з місцевою 

професійною громадою. 

4,67 

10.1. Цей університет на циклічній основі проходить зовнішнє оцінювання 

процесів забезпечення якості освіти. 

4,67 

10.2. Цей університет сприяє проведенню внутрішнього оцінювання якості 

освіти перед проходженням кожного зовнішнього оцінювання. 

4,67 

Побажання та рекомендації 

Посилити регіональну специфіку     

Залучення практичних фахівців для удосконалення рівня якості 

освітнього процесу. 


