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Знеособлені дані результатів моніторингу  

 щодо визначення рівня об'єктивності оцінювання здобувачів вищої 

освіти  

(ОПП Інформаційні системи та технології) 



Форма навчання здобувачів вищої освіти 

2 



Вибірка 

 із числа здобувачів вищої освіти які навчаються  

за ОПП Інформаційні системи та технології 

3 

  



4 Питання: ″ Чи знаєте Ви яким внутрішнім документом 

регулюється процедура проведення  

контрольних заходів?″ 



5 
Питання: ″Чи ознайомлені Ви з процедурою проведення 

контрольних заходів?″ 



6 
Питання: ″Чи ознайомили Вас викладачі з процедурою 

оцінювання знань щодо своїх навчальних дисциплін?″ 



7 Питання: ″ Чи мали Ви можливість ознайомитися з  

процедурами проведення контрольних заходів та критеріями  

оцінювання знань з навчальних дисциплін, які вивчаються?″ 



  8  

 

 

Питання: ″ Чи ознайомлені Ви з процедурами проведення 

контрольних заходів та критеріями оцінювання знань 

 з навчальних дисциплін, що вказані у робочих програмах навчальних 

дисциплін?″ 



9 
Питання: ″Чи ознайомили Вас викладачі з процедурами 

проведення контрольних заходів та критеріями оцінювання 

знань з дисциплін, які вони викладають? ″ 



10 
Питання: ″Чи зрозумілі Вам процедури проведення 

контрольних занять?″   



11 Питання: ″Чи зрозумілі Вам критерії оцінювання знань з 

дисциплін, які вивчаються ? ″ 



12 
Питання: ″ Процедури оцінювання успішності під час 

навчання, на Вашу думку, були:?″ 



13 
Питання: ″Чи потрібно оцінювати активність курсантів на 

групових, практичних (лабораторних) заняттях?″ 



14 Питання: ″Чи забезпечує об'єктивність оцінювання знань 

така форма контролю як тестування?″ 



15 Питання: ″ Чи забезпечує неупередженість екзаменатора 

така форма контролю як тестування?″ 



?″ 

Питання: ″ зіштовхувались Ви з випадками сексуальних 

домагань з боку викладачів?″ 
16 Питання: ″Чи оптимально розподіляються бали протягом  

семестру між темами дисциплін, що викладаються?″ 



18 Питання:  

″Чи оптимально розподіляються бали протягом  

семестру між формами контролю (усним опитуванням,  

виконанням практичних завдань та тестуванням)?″ 

 

17 



18 

     

 Питання: ″Чи використовуються викладачами  

для проведення тестування дистанційні курси з дисциплін?″  
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18 
 

Питання:  ″ Чи влаштовує Вас методика використання 

 тестів для оцінювання Ваших знань? ″ 

19 



18 

Питання:   

″Чи повідомляють Вас викладачі про поточну 

 кількість балів, отриманих протягом семестру?″  
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18 

 

Питання:   

″ Чи передбачено процедурою оцінювання знань  

можливість виконання практичних чи тестових завдань повторно 

 для покращення результату та набрання більшої кількості балів?″  
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18 
 

Питання:   

″Чи потрібний, на Вашу думку, поточний контроль  

успішності здобувачів вищої освіти?″ 
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18 

 

Питання:   

″Чи вважаєте Ви, що засоби контролю успішності, що 

застосовувались дозволяли якісно вимірювати рівень 

 засвоєння навчального матеріалу?″ 
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18 

 

Питання:   

″Чи виникали у Вас конфліктні ситуації щодо  

об'єктивності та упередженості екзаменаторів?″ 

 

24 



18 
 

Питання:   

″Чи знаєте Ви як врегульовуються конфліктні ситуації щодо 

об'єктивності та упередженості екзаменаторів?″ 
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18 
 

Питання:   

″Чи мали Ви можливість повторної здачі екзаменів?″ 
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18 

 

Питання:   

″Чи зверталися Ви до керівництва факультету з  

оскарженням процедури проведення іспиту?″ 
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18 
 

Питання:  

″ Чи ознайомлювали Вас із силабусами  

навчальної дисципліни?″ 
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18 

 

Питання:   

″ Чи  завжди Ви своєчасно отримували інформацію  

про форму та кількість контрольних заходів  

з певних навчальних дисциплін, а також про критерії оцінювання?″ 
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18 

 

Питання:   

″Процедура визначення рейтингу успішності студентів,  

що застосовується у Військовому інституті:?″ 
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18 

 
Висновки  

за результатами моніторингу щодо визначення рівня об'єктивності 

при оцінюванні здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня освіти  

 

31 

 

За результатами моніторингу встановлено, що переважна більшість 

опитаних здобувачів вищої освіти бакалаврського та магістерського 

рівнів вищої освіти надали позитивні відповіді, стосовно визначення 

рівня об'єктивності оцінювання їх результатів навчання.  

Дослідження виявило, що всі здобувачі обізнані щодо того, якими 

внутрішніми документами регулюється процедура проведення 

контрольних заходів та з самою процедурою їх проведення.  

Здобувачі мають можливості для ознайомлення з процедурами 

проведення контрольних заходів та критеріями оцінювання знань з 

навчальних дисциплін, які вивчаються. Ознайомлені з процедурами 

проведення контрольних заходів та критеріями оцінювання знань з 

дисциплін, що вказані у робочих програмах навчальних дисциплін. 

 Процедура визначення рейтингу успішності здобувачів освіти, що 

застосовується в інституті є справедливою та зрозумілою (92 % 

респондентів обрали позитивний результат). У ході опитування 

проблемних питань не виявлено.  
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