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Відділ моніторингу та забезпечення якості освіти



Моніторинг задоволеності здобувачів вищої освіти, як споживачів освітніх послуг,

проводився шляхом анкетування протягом листопада - грудня 2019 року, після вивчення

теоретичного курсу. Анкетування здійснюється студентським самоврядуванням за

загальною координацією відділу моніторингу та забезпечення якості освіти за 6-ти

бальною шкалою, від «0» - потребує перегляду до «5» - високий рівень.

Опитування здобувачів вищої освіти є участю у системі внутрішнього забезпечення

якості освіти та реалізації принципу «студентоцентрованого навчання».

Метою опитування є визначення думки здобувачів освітніх послуг щодо якості освітніх

програм та освітньої діяльності за ними.

Всього в опитуванні взяли участь 1575 осіб.

Результати опитування враховується при:

• формуванні рейтингу науково-педагогічних працівників Академії;

• перегляду освітніх програм з метою удосконалення та покращення якості підготовки

майбутніх фахівців;

• удосконалення освітнього процесу.



Опитування здобувачів вищої освіти щодо наповнення освітніх програм при вивченні навчальних
дисциплін свідчать про достатній рівень їх якості та можливість формування конкурентоспроможних на
ринку праці фахівців із здатністю до самоосвіти.
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Навчальна дисципліна викликає 

зацікавленість, забезпечує підготовку до 

майбутньої професійної діяльності

Матеріал навчальної дисципліни 

відповідає практичним потребам 

сьогодення

Навчальна дисципліна забезпечує 

формування загальних, фахових 

компетентностей та програмних  

результатів навчання визначених, 

освітньо-професійною програмою

Навчально-методичне забезпечення та 

інформаційно-комунікаційні технології 

сприяють повноцінному опануванню  

дисципліни та забезпечують самостійну 

підготовку

Якість наповнення освітніх програм



Опитування здобувачів вищої освіти щодо оцінювання навчальних досягнень свідчить про достатній
рівень оцінювання програмних результатів навчання та забезпечення академічної доброчесності під час
реалізації освітніх програм та зацікавленості викладачів щодо успіхів здобувачів вищої освіти та
формування їх професійних компетентностей, ерудиції, вміння застосовувати теорію на практиці.
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Організовує та проводить 

конференції, круглі столи, 

комунікативні заходи, наукові 

гуртки, що носять практико-

орієнтований характер

Вживає заходи щодо запобіганню 

академічної недоброчесності 

(плагіат, самоплагіат, фабрикація, 

фальсифікація, списування, обман, 

хабарництво, необ’єктивне 

оцінювання)

Доводить до відома ЗВО 

інформацію про критерії 

оцінювання знань з навчальної 

дисципліни

Дотримується заявлених вимог 

щодо контролю отриманих знань, 

норм академічної доброчесності, 

об’єктивний в оцінці знань 

студентів

Проявляє зацікавленість щодо 

успіхів ЗВО

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти та запобігання 

академічної недоброчесності



Результати оцінювання процесу навчання та викладання навчальних дисциплін свідчать про достатній рівень
задоволеності процесом викладання навчальних дисциплін. Форми, методи і засоби навчання та методики викладання
сприяють опанування необхідних компетентностей та формування результатів навчання, а також стимулюють до
науково-дослідної роботи, свідчать про забезпечення комфортних умов для навчання і саморозвитку.
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Викладає 

навчальний  

матеріал, якого за 

обсягом достатньо 

для опанування 

теоретичного змісту 

навчальної 

дисципліни

Подає навчальний 

матеріал логічно і 

доступно, акцентує 

увагу на головних 

моментах

Ілюструє 

теоретичний 

матеріал реальними 

практичними 

прикладами, 

створює на заняттях 

умови для набуття 

практичних навичок 

та вмінь

Викладач відкритий 

до запитань та 

дискусій, підтримує 

контакт з 

аудиторією

Використовує 

засоби візуалізації, 

інноваційні та 

активні методи 

навчання 

(презентаційний 

матеріал, 

мультимедійне 

оснащення, відео, 

схеми, таблиці,  

ділові ігри, 

тренінги,  мозковий 

штурм та інше)

Застосовані методи 

навчання та 

методика 

викладання  є 

доцільними та 

ефективними

Консультування 

ЗВО забезпечує 

саморозвиток і 

самореалізацію 

особистості, сприяє 

покращенню 

результатів 

навчання та 

враховує 

індивідуальні 

освітні потреби 

ЗВО

Демонструє 

творчий підхід у 

викладанні, 

проявляє 

зацікавленість до 

своєї справи, 

демонструє 

ентузіазм

Забезпечує 

комфортний 

мікроклімат в 

аудиторії та 

створює нормальну 

психологічну 

атмосферу у 

спілкуванні, 

доброзичливий і 

тактовний у 

відношенні до ЗВО

Демонструє 

культуру мови, 

чіткість дикції, 

витримує 

нормальний темп 

викладання, що 

дозволяє 

здобувачам вищої 

освіти вести 

конспект, 

виконувати 

завдання

Оцінювання  якості навчання і викладання навчальних дисциплін за освітніми 

програмами



Зростання на понад 9 % у 2019 році в порівнянні з 2018 роком рівня задоволеності здобувачів
вищої освіти від вивчення навчальних дисциплін, за результатами анкетування, свідчить про
достатньо високий рівень змістовного наповнення освітніми компонентами освітніх програм, що
в сукупності забезпечують досягнення компетентностей та програмних результатів навчання.

2,16% 0,95%
2,22%

7,05%

13,52%

74,10%

Навчальна дисципліна забезпечує формування 

загальних, фахових компетентностей та 

програмних  результатів навчання визначених, 

освітньо-професійною програмою у 2019 році

Потребує перегляду Низький рівень

Потребує уваги Достатній рівень

Достатньо високий рівень Високий рівень

1,45% 1,45%
2,07%

6,40%

23,97%

64,67%

Навчальна дисципліна забезпечує формування 

загальних, фахових компетентностей та 

програмних  результатів навчання визначених, 

освітньо-професійною програмою у 2018 році

Потребує перегляду Низький рівень

Потребує уваги Достатній рівень

Достатньо високий рівень Високий рівень



Результати анкетування засвідчують, що змістовне наповнення навчальних дисциплін є достатнім
для оволодіння компетентностями та досягнення програмних результатів навчання. Рівень
задоволеності у 2019 році майже на 6 % зріс у порівнянні з 2018 роком.

1,57% 1,40% 1,46%

6,10%

13,14%

76,38%

Викладає навчальний  матеріал, якого за обсягом 

достатньо для опанування теоретичного змісту 

навчальної дисципліни у 2019 році

Потребує перегляду Низький рівень

Потребує уваги Достатній рівень

Достатньо високий рівень Високий рівень

1,03% 1,65%
2,27%

4,34%

20,87%

69,83%

Викладає навчальний матеріал, якого за обсягом 

достатньо для опанування теоретичного змісту 

навчальної дисципліни у 2018 році

Потребує перегляду Низький рівень

Потребує уваги Достатній рівень

Достатньо високий рівень Високий рівень



Здобувачі вищої освіти  достатньо високо оцінили ефективність застосовуваних методів навчання та 
методик викладання. У 2019 році рівень задоволеності зріс майже на 8 % у порівнянні з 2018 роком.

1,84% 1,84%
2,41%

6,35%

12,76%

74,79%

Застосовані методи навчання та методика 

викладання  є доцільними та ефективними 

у 2019 році

Потребує перегляду Низький рівень

Потребує уваги Достатній рівень

Достатньо високий рівень Високий рівень

1,03%
1,86% 3,31%

6,82%

20,87%

66,12%

Застосовані методи навчання та методика 

викладання  є доцільними та ефективними

у 2018 році

Потребує перегляду Низький рівень

Потребує уваги Достатній рівень

Достатньо високий рівень Високий рівень



Результати анкетування свідчать про достатньо високий рівень навчально-методичного
забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти та інформаційно-комунікаційних
технологій для вивчення навчальних дисциплін. Зростання на 8 % у 2019 році в порівнянні з 2018
роком рівня задоволеності від забезпечення самопідготовки дає змогу говорити про комфортні
умови підготовки та не перенавантаження.

1,90% 1,71%
2,16%

7,87%

15,11%

71,24%

Навчально-методичне забезпечення та 

інформаційно-комунікаційні технології сприяють 

повноцінному опануванню  дисципліни та 

забезпечують самостійну підготовку в 2019 році

Потребує перегляду Низький рівень

Потребує уваги Достатній рівень

Достатньо високий рівень Високий рівень

1,24% 1,24%
3,93%

8,88%

21,49%

63,22%

Навчально-методичне забезпечення та 

інформаційно-комунікаційні технології сприяють 

повноцінному опануванню  дисципліни та 

забезпечують самостійну підготовку в 2018 році

Потребує перегляду Низький рівень

Потребує уваги Достатній рівень

Достатньо високий рівень Високий рівень



2,41% 1,14%
2,03%

5,71%

11,94%

76,76%

Забезпечує комфортний мікроклімат в аудиторії та 

створює нормальну психологічну атмосферу у 

спілкуванні, доброзичливий і тактовний у 

відношенні до ЗВО у 2019 році

Потребує перегляду Низький рівень

Потребує уваги Достатній рівень

Достатньо високий рівень Високий рівень

1,45% 2,27%
2,69%

7,64%

15,50%

70,45%

Забезпечує комфортний мікроклімат в аудиторії та 

створює нормальну психологічну атмосферу у 

спілкуванні, доброзичливий і тактовний у 

відношенні до ЗВО у 2018 році

Потребує перегляду Низький рівень

Потребує уваги Достатній рівень

Достатньо високий рівень Високий рівень

Результати опитування засвідчують, що адміністрація та науково-педагогічні працівники на достатньо високому рівні
забезпечують комфортні умови для навчання та індивідуального розвитку здобувачів вищої освіти. Зростання на
понад 6 % у 2019 році в порівнянні з 2018 роком свідчить про покращення мікроклімату, створення нормальної
психологічної атмосфери та толерантного відношення учасників освітнього процесу.


