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Знеособлені дані результатів моніторингу  

 щодо оцінювання здобувачами вищої освіти якості  проведення 

навчальних занять 

 (ОПП інформаційні системи та технології) 



2 

  

Оцінка ЗВО  

критерію поважного й уважного ставлення  

Науково-педагогічного та педагогічного складу,  

 як до окремого курсанта, так і до колективу в цілому,  

без будь-яких упереджень ( оцінювання здійснюється у 5 бальній шкалі) 



Оцінка ЗВО  

уміння викладача доступно та зрозуміло викладати 

 матеріал та пояснювати складні моменти   

3 

 

 



4 
Оцінювання ЗВО  уміння підтримувати зацікавленість у 

аудиторії, спонукати до дискусії 



Створення викладачем умов для самостійного  

поглибленого вивчення навчального матеріалу дисципліни  

(надання матеріалів для самостійної роботи та літературних джерел) 

5 

0% 0%

7%

18%

75%

Оцінювання респондентами забезпечених умов 
викладачем для організації СР 

1 бал

2 бали

3 бали

4 бали

5 балів
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Оцінювання ЗВО уміння викладачів знімати втому і напруження в 

аудиторії, почуття гумору  (в оціночній шкалі від 3-х до 1 балів) 



  7  

 

 

Оцінювання ЗВО  

наочності проведення занять викладачами, а також застосування 

мультимедійного обладнання  ( в оціночній шкалі від 5 до 1 балів) 

0% 0%

7%

7%

86%

Відповіді респондентів

1 бал

2 бали

3 бали

4 бали

5 балів



Оцінювання ЗВО   

зрозумілості та доступності сприйняття змісту занять  

з навчальної дисципліни із врахуванням особистого рівня знань  

( оціночна шкала від 5 до 1 балів) 

8 



Оцінювання ЗВО  

темпу  викладання навчальної дисципліни  та можливості 

 конспектувати основний зміст матеріалу 

 (в оціночній шкалі від 1 до 5 балів) 

9 



Питання:  

″Викладач  відповідає на питання, що виникають у здобувачів  

вищої освіти протягом заняття (зворотній зв’язок) ? ″ 

10 



Питання:  

″Чи вживає викладач  нецензурну лексику?″ 

11 



Питання:  

″ Як часто викладач користується мобільним 

 телефоном в особистих потребах? ″ 

12 



Питання:  

″ Як часто викладач спізнюється на заняття  

або залишає аудиторію до його завершення?″ 
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Оцінка ЗВО особистого рівня знань з навчальної дисципліни  

( в оціночні шкалі від 5 до 1 балів) 



?″ 

Питання: ″ зіштовхувались Ви з випадками сексуальних 

домагань з боку викладачів?″ 

Оцінка  ЗВО власної активності  на навчальних заняттях 

( в оціночній шкалі від 5 до 1 балів)  
15 



18 Оцінка ЗВО якості ведення власних конспектів з 

 навчальної дисципліни 

( в оціночній шкалі від 5 до 1 балів)  

16 



18     Оцінка ЗВО власної дисципліни під час занять  

( в оціночній шкалі від 5 до 1 балів) 
17 



18  

Висновки 

 отримані шляхом опитування ЗВО щодо якості проведення навчальних 

занять   

19 

У опитуванні прийняли участь здобувачі вищої освіти заочної та очної форм навчання. 

Дослідження виявило, що заняття проводяться якісно, науково-педагогічний та педагогічний 

склад, керівництво інституту та факультету ставляться з повагою до здобувачів вищої освіти. 

У колективах спостерігається високий індекс згуртованості.  

Матеріал викладається доступно та зрозуміло, з роз'ясненням складних моментів та 

створенням необхідних умов для самостійного поглибленого вивчення матеріалу навчальної 

дисципліни.  

Здобувачі високо оцінюють рівень методичної майстерності та підтримки викладачів під 

час проведення навчальних занять.  

За результатами опитування встановлено, що переважна більшість опитаних здобувачів 

вищої освіти першого бакалаврського та другого магістерського рівнів вищої освіти надали 

позитивні відповіді, стосовно задоволеності проведенням занять з навчальних дисциплін. У 

здобувачів освіти із викладацьким складом наявний зворотній зв’язок та високий рівень 

зацікавленості при вивченні навчальних дисциплін. Респондентами було оцінено понад 22 

викладачі на найвищому рівні. Єдиний критерій за яким не досить високі бали у викладачів є 

вміння знімати напругу під час занять/ почуття гумору у викладачів (даний критерій був низько 

оцінений у попередньому опитуванні). Дисципліна на заняттях регламентується статутами 

Збройних Сил України та повинна бути бездоганною. Але, виходячи із даного критерію, 

усереднене значення 4 бали по 5 бальній шкалі, із викладацьким складом доцільно 

проводити тренінги щодо застосування Інноваційних методів навчання та методів 

психологічного розвантаження особового складу.  

Здобувачі мають можливості для формування та здійснення індивідуальної освітньої 

траєкторії та високо оцінюють рівень методичної та професійної майстерності керівників 

навчальних занять.  
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