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В університеті проводиться системна робота щодо розвитку внутрішньої
системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у
відповідності до Стандартів та рекомендацій забезпечення якості у
європейському просторі вищої освіти та практики передових європейських
університетів. У рамках реалізації принципів студентоцентрованого навчання,
«захисту базових інтересів студентства на чесне отримання якісної освіти»
запроваджено що семестрове анкетування усього контингенту студентів денної
форми навчання щодо оцінювання якості організації освітньої діяльності при
вивченні навчальних дисциплін.
За результатами опитування здобувачів вищої освіти здійснюється
ранжування професорсько-викладацького складу університету в залежності від
отриманих показників, що передбачає градацію результатів за рівнями: високий –
91-100 балів, вище середнього – 81-90 балів, середній – 61-80 балів, низький –
36-60 балів, критичний – 0-35 балів.
З метою поширення кращих практик викладання навчальних дисциплін
професорсько-викладацьким складом університету, додаткового стимулювання
та мотивації педагогічних та науково-педагогічних працівників щодо
підвищення якості організації освітньої діяльності.
НАКАЗУЮ:
1. Запровадити в університеті проведення щорічного конкурсу «Кращий
викладач очима студентів» (далі – Конкурс), який проводити за результатами
опитування здобувачів вищої освіти щодо якості організації освітньої діяльності
при вивченні навчальних дисциплін.
2. Визначити такі умови проведення Конкурсу:
2.1 Підсумки Конкурсу підводяться один раз на рік у жовтні-листопаді за
результатами опитування здобувачів вищої освіти щодо якості організації

освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін за попередній
навчальний рік з урахуванням даних осіннього та весняного семестрів
2.2 При підведенні підсумків Конкурсу до уваги беруться результати
опитування по тим викладачам:
– які є штатними працівниками або внутрішніми чи зовнішніми
сумісниками та діяльність яких була оцінена здобувачами вищої освіти
щонайменше за однією навчальною дисципліною не залежно від
семестру, в якому вона викладалася;
– в оцінці якості організації освітньої діяльності яких, взяли участь не
менше 30 % здобувачів вищої освіти та не менше 7 осіб, які вивчали
відповідну навчальну дисципліну.
2.3 При підведенні підсумків Конкурсу:
– можуть враховуватись показники участі викладача в інших конкурсах
навчально-методичної та навчально-наукової спрямованості;
– не враховуються показники викладачів, які за попередній навчальний
рік мали адміністративні стягнення (попередження, догани та ін.).
2.4 За результатами опитування здобувачів вищої освіти для викладачів, які за
оцінками студентів продемонстрували рівень якості організації освітньої
діяльності – «Високий» та залежно від кількості балів, отриманих за
результатами опитування, передбачити встановлення премій І-го, ІІ-го,
ІІІ-го ступенів із врученням відповідних дипломів. Розмір премій
визначається
ректоратом.
Премії
виплачуються
із
загальноуніверситетських коштів.
2.5 Підсумки Конкурсу щорічно підводити наказом ректора, проект якого
готує керівник БЗЯВО.
3. Начальнику відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю
довести цей наказ в електронному вигляді до відома керівника БЗЯВО,
директорів інститутів (деканів факультетів), завідувачів кафедр, усіх науковопедагогічних працівників через Особистий кабінет.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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