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Питання забезпечення якості сьогодні є одним з основних питань вищої школи 

України. Проте не можна стверджувати, що це – суто вітчизняна проблема. Навпаки, 

аналогічні завдання підвищення та гарантії якості вищої освіти визнані всіма 

європейськими навчальними закладами. Такі тенденції спричинені значним зростанням 

всесвітньої конкуренції серед університетів Європи, Америки та Азії за студента, наукові 

розробки тощо. Глобалізація економіки майже знищила офіційні перешкоди на шляху 

пересування студентів, фахівців, науковців. Знання мови країни, де ти прагнеш навчатися 

або працювати, є сьогодні чи не єдиним чинником, що може вплинути на вибір місця 

навчання чи роботи. 

В умовах такої конкурентної боротьби у світі намагання кожного університету зайняти 

провідні позиції в освітянській галузі всередині країни виглядають цілком слушними. На 

реалізацію завдань підвищення та гарантії якості в сфері освіти спрямовані основні 

заходи, які проводяться в СумДУ. Вони базуються на засадах міжнародного стандарту 

якості ISO 9001:2009 та "Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти" [1]. 

Крім проведення методичної та організаційної роботи з питань упорядкування 

документації та формалізації процесів діяльності університету в освітній та науковій 

діяльності, фахівцями університету ведеться планомірна робота щодо вдосконалення 

системи організації контролю рівня якості знань студентів як основного показника якості 

навчальної діяльності ВНЗ. 

З упровадженням в Україні зовнішнього незалежного тестування та відповідним 

скасуванням вступних іспитів на рівні кафедр проводиться вхідний контроль з дисциплін, 

викладання яких базується на шкільному курсі. Задіяними в такій роботі є приблизно 

десять кафедр різних факультетів. Аналіз результатів вхідного контролю дозволяє 

скорегувати навчально-методичну роботу кафедр, сформувати навчальні групи студентів, 

виходячи з рівня їх підготовки. 

З метою підвищення якості проміжного та підсумкового контролю, уніфікації вимог та 

забезпечення об’єктивності кафедрами проводяться модульні та семестрові контролі в 

письмовій формі. Виняток складаються лише дисципліни, де перевіряються вміння усної 

комунікації, наприклад, практика синхронного перекладу. 

Систематично згідно з графіками проводяться кафедральні та факультетські контролі. 

Щорічно в інститутах, на кожному факультеті як базового ВНЗ, так і відокремлених 

підрозділів, проводяться ректорські контролі залишкових знань студентів з дисциплін, що 

вивчалися у попередні роки. Інформація про підсумки проведення ректорських контролів 

обговорюється на засіданнях науково-методичної ради університету. 

Зведена інформація про всі види контролю по університету узагальнюється та 

аналізується відділом моніторингу якості навчального процесу СумДУ [2]. 
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