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1. Загальні положення 
1.1. Положення про організацію оцінювання здобувачами вищої освіти якості 

освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін у Центральноукраїнському 
державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (далі – 
Положення) укладене з метою регламентації процесу організації оцінювання 
здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності при вивченні навчальних 
дисциплін, як складової узгодженої інституційної системи забезпечення якості в 
Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира 
Винниченка (далі – Університет) та є організаційно-правовою основою організації, 
проведення й узагальнення результатів оцінювання. 

1.2. Положення визначає принципові підходи до організації оцінювання 
здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності, зокрема принципи, методику 
ранжування за результатами оцінювання та форму узагальнення інформації щодо 
оцінювання якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін у 
Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира 
Винниченка. 

1.3. Положення враховує Стандарти i рекомендації щодо забезпечення якості в 
Європейському просторі вищої освіти, діє в частині, що не суперечить чинному 
законодавству, загальнодержавній та внутрішній нормативній базі забезпечення якості 
освітньої діяльності та вищої освіти Університету. 

 
2. Загальні принципи організації оцінювання здобувачами 

вищої освіти та іншими категоріями осіб, що навчаються, якості 
освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін 

2.1. Оцінювання якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін 
(далі – оцінювання) здобувачами вищої освіти є складовою системи забезпечення 
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті. 

2.2. Об’єктом оцінювання є якість освітньої діяльності викладачів під час 
освітнього процесу та конкурентоспроможність освітніх (освітньо-професійних, 
освітньо-наукових) програм (далі ОП) в Університеті. 

2.3. Cyб’єктом оцінювання є здобувачі вищої освіти (студенти усіх форм 
навчання, аспіранти) в Університеті, надалі здобувачі освіти. 

2.4. Оцінювання якості освітньої діяльності викладачів під час освітнього процесу 
та конкурентоспроможності ОП в Університеті уможливлює забезпечення 
інформаційних умов для формування цілісного уявлення про якість освітньої 
діяльності при вивченні навчальних дисциплін в Університеті. Оцінювання 
здійснюється згідно з принципами прозорості, об’єктивності, академічної 
доброчесності, добровільності.  

2.5. Оцінювання конкурентоспроможності ОП проводиться у формі 
соціологічного опитування першокурсників на початку їхнього навчання в 
Університеті. 
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Оцінювання якості освітньої діяльності викладачів під час освітнього процесу при 
вивченні нормативної дисципліни проводиться у формі соціологічного опитування 
здобувачів освіти після завершення теоретичного навчання та після сесії (за семестром) 
для забезпечення прав студентів на отримання якісної освіти та врахування пропозицій 
осіб, що навчаються в Університеті, щодо підвищення якості організації освітнього 
процесу. 

З метою максимального охоплення опитуванням здобувачів освіти та врахування 
їхньої думки для студентів випускних курсів оцінювання якості освітньої діяльності 
проводиться до початку атестації. 

З метою моніторингу попиту на вибіркові дисципліни проводиться соціологічне 
опитування здобувачів освіти для вивчення причин вибору відповідних дисциплін та 
рівня задоволення цим вибором. 

2.6. Оцінювання здійснюється відповідно до Плану заходів з оцінювання якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти, який містить терміни проведення 
опитування та затверджується ректором за поданням завідувача відділу забезпечення 
якості та цифрового супроводу освіти, узгодженим з проректором із науково-
педагогічної роботи, не пізніше 1 вересня поточного навчального року. Також 
зазначені заходи в умотивованих випадках можуть проводиться поза планом за 
ініціативою посадових осіб та органів студентського самоврядування. 

2.7. Оцінювання якості організації освітньої діяльності при вивченні дисциплін 
здійснюється методом анкетного опитування. Участь здобувачів освіти в опитуванні є 
добровільною. Питання анкет формуються в межах компетентності здобувачів освіти 
та можуть коригуватися за обґрунтованими пропозиціями. 

2.8. Опитування проводиться у формі оn-Ііnе анкетування здобувачів освіти 
засобами веб-орієнтованої системи LimeSurvey у терміни, визначені графіком відділу 
забезпечення якості та цифрового супроводу освіти за кожною дисципліною. 
Відповідальними за проведення анкетування призначаються куратори академічних 
груп, заступник декана факультету та гарант відповідної ОП. У залежності від мети 
опитування визначаються такі його види: 
 первинне опитування першокурсників з метою визначення факторів, що сприяли 

вибору ними освітньої програми (проводиться у вересні місяці на початку 
навчання здобувачів освіти за відповідною ОП); 

 діагностичне опитування студентів освітніх програм з моніторингу попиту на 
вибіркові дисципліни (проводиться у грудні або вересні місяці відповідно перед і 
після навчання здобувачів освіти за робочою програмою обраної вибіркової 
дисципліни); 

 проміжкове опитування студентів освітніх програм з моніторингу якості освітньої 
діяльності викладачів після теоретичного навчання (проводиться після завершення 
теоретичного навчання здобувачів освіти за відповідною робочою програмою 
дисципліни, до початку заліково-екзаменаційної сесії); 

 підсумкове опитування студентів освітніх програм з моніторингу якості освітньої 
діяльності викладачів після завершення вивчення дисциплін (проводиться після 
закінчення сесії відповідно до графіків заліково-екзаменаційних сесій). 
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2.9. Перед початком кожного опитування куратори академічних груп інформують 
кожного студента щодо термінів опитування, порядку його здійснення та заходів, які 
передбачені за результатами опитування. 

2.10. Участь здобувачів освіти в опитуванні є анонімною. У програмний код 
модуля оцінки якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін 
закладено механізми, що унеможливлюють визначення особи, яка бере участь в 
анкетуванні. 

2.11. Організацію опитування здобувачів освіти щодо якості освітньої діяльності 
викладачів при вивченні дисциплін здійснює відділ забезпечення якості та цифрового 
супроводу освіти (далі – ВЗЯЦСО) спільно із студентським самоврядуванням. 

2.12. Математично-статистичний аналіз отриманих результатів та формування 
звіту про стан якості освітньої діяльності викладачів при вивченні дисциплін 
проводить ВЗЯЦСО. 

2.13. Технічний супровід процесу on-line опитування та формалізації результатів 
оцінювання якості освітньої діяльності викладачів при вивченні дисциплін здійснює 
ВЗЯЦСО разом з інформаційним відділом Університету. 

2.14. 3a результатами оцінювання здійснюється ранжування викладачів щодо 
якості їх освітньої діяльності з метою визначення та поширення кращих практик 
освітньої діяльності професорсько-викладацьким складом Університету та врахування 
пропозицій осіб, які навчаються в Університеті, щодо підвищення якості здійснення 
освітньої діяльності у процесі навчання. 

 
3. Методика оцінювання якості освітньої діяльності викладачів 

при вивченні навчальних дисциплін 

3.1. Для визначення факторів, що сприяли вибору першокурсниками 
спеціальності, освітньої програми Університету, здобувачам освіти пропонується 
оцінити важливість кожного з вказаних у анкеті (додаток 1) факторів за шкалою від 1 
до 5: 1 – складно дати відповідь; 2 – взагалі не важливо; 3 – не дуже важливо; 4 – 
важливо; 5 – дуже важливо. Розрахунок результатів опитування здобувачів освіти 
здійснюється методами математичної статистики. 

3.2. Для моніторингу попиту на вибіркові дисципліни здобувачам освіти 
пропонується дати відповідь на питання анкети (додаток 2). Розрахунок результатів 
опитування здобувачів освіти здійснюється методами математичної статистики. 

3.3. Для оцінювання якості освітньої діяльності викладачів при вивченні 
навчальних дисциплін задається певна кількість балів переважно для кожної відповіді 
анкети (додаток 3), надалі – анкети. Кількість балів на питання анкети визначені у 
Додатку 4. 

Розрахунок результату опитування здобувачів освіти може здійснюватися за 
окремими питаннями анкети, змістовною групою питань анкети та/або 
узагальнювальним показником якості освітньої діяльності викладача (далі – УПЯ) 
методами математичної статистики. 
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3.4. Питання анкети є базовими для проведення соціологічного опитування 
здобувачів освіти денної та заочної форм навчання. 

3.5. При обробці результатів опитування відповіді на питання А, B та С анкети не 
враховуються в процесі визначення кількісної оцінки результатів опитування, а 
використовуються як індикатори для забезпечення неперевищення мінімально 
допустимої похибки опитування. 

3.6. При розрахунку узагальнювального показника якості організації освітньої 
діяльності враховуються відповіді на 1-12 та 16 питання анкети. Відповіді на питання 
13, 14, 15 анкети аналізуються й враховуються окремо. 

3.7. Внесення змін в розподіл балів за питаннями анкети здійснюється 
експертною групою, склад якої формується ВЗЯЦСО. 

3.8. 3a результатами опитування здобувачів освіти щодо якості організації 
освітньої діяльності викладачів при вивченні навчальних дисциплін за навчальний рік з 
урахуванням даних різних семестрів здійснюється ранжування професорсько-
викладацького складу Університету за усіма дисциплінами разом за УПЯ. 

 
4. Узагальнення результатів оцінювання здобувачами вищої 

освіти якості організації освітньої діяльності  
при вивченні навчальних дисциплін 

4.1. Узагальнена оцінка якості організації освітньої діяльності викладачів при 
вивченні навчальних дисциплін віддзеркалює ступінь реалізації основних аспектів 
якості викладання дисциплін та передбачає градацію показника узагальненої оцінки на 
п’ять рівнів: високий, вище середнього, середній, низький, критичний. Характеристика 
рівнів та відповідного діапазону значень показника узагальненої оцінки наведена у 
Додатку 5. 

4.2. Результати оцінювання якості організації освітньої діяльності викладачів при 
вивченні навчальних дисциплін узагальнюються за формами, наведеними у Додатку 6. 

4.3. Результати оцінювання якості організації освітньої діяльності при вивченні 
навчальних дисциплін та ранжування професорсько-викладацького складу 
зберігаються в навчально-методичному відділі i не підлягають оприлюдненню. 

4.4. Результати оцінювання якості організації освітньої діяльності при вивченні 
навчальних дисциплін та ранжування професорсько-викладацького складу доводяться 
до відома ректора, проректора з науково-педагогічної роботи, проректора з наукової 
роботи, завідувача навчально-методичного відділу, декана факультету, завідувача 
відповідної кафедри. 

4.5. Результати оцінювання якості організації освітньої діяльності здобувачами 
вищої освіти при вивченні навчальних дисципліни кожному викладачеві доводяться 
індивідуально. 

4.6. Результати оцінювання якості організації освітньої діяльності здобувачами 
вищої освіти при вивченні навчальних дисциплін накопичуються порокові та 
враховуються при вирішенні питань заміщення вакантних посад НПП, підписанні 
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контракту про продовження роботи на посаді НПП, при вирішенні питань щодо 
присвоєння вчених звань тощо. 

4.7. За результатами аналізу показників якості організації освітньої діяльності при 
вивченні навчальних дисциплін проводиться щорічний конкурс «Найкращий викладач 
очима студентів», який може передбачати, у тому числі: 

- визначення кращих викладачів за узагальнювальним показником якості 
організації освітньої діяльності; 

- визначення кращих викладачів за окремими номінаціями; 
- відзначення викладачів, які демонструють високий рівень якості викладання 

дисциплін та рівень їхнього навчально-методичного забезпечення, дипломами, 
грамотами, відповідними відзнаками. 

4.8. 3a результатами оцінювання якості організації освітньої діяльності при 
вивченні навчальних дисциплін розраховується показник оцінки здобувачами вищої 
освіти якості організації освітньої діяльності за навчальними дисциплінами в рейтингу 
структурних підрозділів (кафедр, факультетів) за окремою методикою шляхом 
комп’ютерної обробки результатів опитування здобувачів освіти 1 раз на рік та їх 
узагальнення. 

 
5. Прикінцеві положення 

5.1. Положення набуває чинності з моменту його затвердження вченою радою 
університету за наказом ректора. 

5.2. Зміни та доповнення до Положення вносить вченою радою університету за 
поданням проректора з науково-педагогічної роботи. У такому ж порядку Положення 
скасовується. 

5.3. Відповідальність за актуалізацію Положення та контроль за виконанням його 
вимог несуть посадові особи Університету відповідно до їх функціональних обов’язків. 
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ДОДАТКИ 
Додаток №1 

АНКЕТА 
для опитування першокурсників  

з метою визначення факторів, що сприяли вибору ними освітньої програми 
та міри адаптації першокурсників до навчання у ЦДПУ ім. В.Винниченка 

Загальна інформація 
На якому факультеті Ви навчаєтесь? *  
Виберіть одну з наступних відповідей 

Вибрати можна лише один із факультетів: 

 Факультет педагогіки, психології та мистецтв  
 Факультет історії, бізнес-освіти та права  
 Факультет української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій  
 Факультет математики, природничих наук та технологій  
 Факультет фізичного виховання  

Спеціальність (спеціалізація) *  
Виберіть одну з наступних відповідей 

Вибрати можна лише одну із спеціальностей: 

Ваша стать *  
Будь ласка, виберіть лише один варіант відповіді із зазначених: 

 Жіноча  
 Чоловіча  

Критерії вибору закладу вищої освіти 
Оцініть за 5-ти бальною шкалою: «Що сприяло вибору спеціальності, освітньої програми саме 

нашого закладу вищої освіти (ЗВО)?», де: 1 – складно дати відповідь;        2 – взагалі не важливо;       3 
– не дуже важливо;      4 – важливо;      5 – дуже важливо. 
Наявність бажаного напрямку майбутньої професії *  
Будь ласка, виберіть лише один варіант відповіді із зазначених: 

 1  
 2  
 3  
 4  
 5  

Наявність державних місць (для студентів державної форми навчання), вартість навчання (для 
студентів комерційної форми навчання) *  
Будь ласка, виберіть лише один варіант відповіді із зазначених: 

 1  
 2  
 3  
 4  
 5  

Висококваліфікований професорсько-викладацький склад *  
Будь ласка, виберіть лише один варіант відповіді із зазначених: 

 1  
 2  
 3  
 4  
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 5  
Можливість стажування за кордоном *  
Будь ласка, виберіть лише один варіант відповіді із зазначених: 

 1  
 2  
 3  
 4  
 5  

Місце розташування університету *  
Будь ласка, виберіть лише один варіант відповіді із зазначених: 

 1  
 2  
 3  
 4  
 5  

Те, що університет державний *  
Будь ласка, виберіть лише один варіант відповіді із зазначених: 

 1  
 2  
 3  
 4  
 5  

Університет допомагає випускникам у працевлаштуванні *  
Будь ласка, виберіть лише один  варіант відповіді із зазначених: 

 1  
 2  
 3  
 4  
 5  

Престиж університету (рейтингові позиції серед інших ЗВО) *  
Будь ласка, виберіть лише один варіант відповіді із зазначених: 

 1  
 2  
 3  
 4  
 5  

Комфортні умови проживання у гуртожитку *  
Будь ласка, виберіть лише один варіант відповіді із зазначених: 

 1  
 2  
 3  
 4  
 5  

Можливість займатись спортом чи іншим видом діяльності додатково *  
Будь ласка, виберіть лише один варіант відповіді із зазначених: 

 1  
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 2  
 3  
 4  
 5  

Думка батьків про університет*  
Будь ласка, виберіть лише один варіант відповіді із зазначених: 

 1  
 2  
 3  
 4  
 5  

Приклад друзів, які закінчили наш університет за обраною вами спеціальністю *  
Будь ласка, виберіть лише один варіант відповіді  із зазначених: 

 1  
 2  
 3  
 4  
 5  

Рекламна інформація університету *  
Будь ласка, виберіть лише один варіант відповіді із зазначених: 

 1  
 2  
 3  
 4  
 5  

Матеріальне і соціальне становище сім’ї *  
Будь ласка, виберіть лише один варіант відповіді із зазначених: 

 1  
 2  
 3  
 4  
 5  

Престижність професії на сучасному ринку праці *  
Будь ласка, виберіть лише один варіант відповіді із зазначених: 

 1  
 2  
 3  
 4  
 5  

В університеті є наукові школи і можливість далі навчатися в аспірантурі та докторантурі *  
Будь ласка, виберіть лише один варіант відповіді із зазначених: 

 1  
 2  
 3  
 4  
 5  
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Університет пропонує можливість участі у різних стипендіальних програмах і конкурсах *  
Будь ласка, виберіть лише один варіант відповіді із зазначених: 

 1  
 2  
 3  
 4  
 5  

Керівництво університету надає можливість поєднувати навчання з роботою*  
Будь ласка, виберіть лише один варіант відповіді із зазначених: 

 1  
 2  
 3  
 4  
 5  

Адаптація першокурсників до навчання  
у ЦДПУ ім. В.Винниченка 

Який із факторів був визначальним у виборі вашої майбутньої професії? *  
Виберіть одну з наступних відповідей 
Будь ласка, виберіть лише один варіант відповіді із зазначених: 

 Хотів(ла) здобути саме ций фах  
 Порада батьків, друзів  
 Не вступив(ла) до іншого ЗВО  
 Менший конкурс, ніж на інші спеціальності  
 Нижча оплата навчання  
 Байдуже куди було вступати, головне - отримати вищу освіту  

Навчатися в університеті порівняно з тим, як ви уявляли раніше *  
Виберіть одну з наступних відповідей 
Будь ласка, виберіть лише один варіант відповіді із зазначених: 

 Легше, ніж думав(-ла)  
 Так як собі уявляв(-ла)  
 Складніше ніж сподівався(-лась)  

Якою мірою Ви забезпечені підручниками? *  
Виберіть одну з наступних відповідей 
Будь ласка, виберіть лише один варіант відповіді із зазначених: 

 Повністю (100%)  
 Близько половини (50%)  
 Маю лише деякі (25% і менше)  
 Зовсім не забезпечений(-на)  

Конспектувати лекції більш якісно Вам допомогло б *  
Будь ласка, оберіть усе, що вважаєте за потрібне: 
Оберіть одну або кілька відповідей, які піходять  

 Повільніший темп  
 Докладніше пояснення термінів  
 Застосування технічних засобів  
 Інше: _______________________. 
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Чи встигаєте Ви виконати усі завдання, які виносяться на самостійну роботу? *  
Виберіть одну з наступних відповідей 
Будь ласка, виберіть лише один варіант відповіді із зазначених: 

 Так  
 Ні  
 Частково  

Як часто Ви відвідуєте бібліотеку? *  
Виберіть одну з наступних відповідей 
Будь ласка, виберіть лише один варіант відповіді із зазначених: 

 Майже щодня  
 1 раз на тиждень  
 Для підготовки перед контрольними заходами  
 Ще не відвідував (-ла)  

Ви маєте потребу у рекомендаціях і консультаціях викладачів  щодо таких видів робіт: *  
Будь ласка, оберіть усе, що вважаєте за потрібне:  
Оберіть одну або кілька відповідей, які підходять  

 Планування та розподіл часу на навчання  
 Конспектування джерел  
 Користування бібліотекою  
 Користування електронними русурсами  
 Складання тез  
 Написання рефератів  
 Не потрібні  

Чи були Ви ознайомлені заздалегідь (на початку семестру) з *  
Будь ласка, оберіть по кожній позиції одну відповідь 

 
Так Ні Частково 

переліком питань, які виносяться на самостійне опрацювання 
   

переліком питань, які виносяться на семінарські, практичні, 
лабораторні заняття    

темами рефератів 
   

індивідуальними творчими завданнями 
   

Чи зрозуміла Вам організація навчання за кредитно-модульною системою? *  
Виберіть одну з наступних відповідей 
Будь ласка, виберіть лише один варіант відповіді із зазначених: 

 Так  
 Ні  
 Частково  

Чи зрозуміла система оцінювання за кредитно-модульною системою? *  
Виберіть одну з наступних відповідей 
Будь ласка, виберіть лише один варіант відповіді із зазначених: 

 Так  
 Ні  
 Частково  
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Додаток №2 
АНКЕТА 

для моніторингу попиту на вибіркові дисципліни 
Загальна інформація 

На якому факультеті Ви навчаєтесь? *  
Виберіть одну з наступних відповідей 

Вибрати можна лише один із факультетів: 

 Факультет педагогіки, психології та мистецтв  
 Факультет історії, бізнес-освіти та права  
 Факультет української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій  
 Факультет математики, природничих наук та технологій  
 Факультет фізичного виховання  

Спеціальність (спеціалізація) *  
Виберіть одну з наступних відповідей 

Вибрати можна лише одну із спеціальностей: 

Ваша стать *  
Будь ласка, виберіть лише один варіант відповіді із зазначених: 

 Жіноча  
 Чоловіча  

Питання анкети 
1. Чи влаштовує Вас кількість запропонованих дисциплін вільного вибору протягом семестру? 
Виберіть одну з наступних відповідей 
Будь ласка, виберіть лише один варіант відповіді із зазначених: 

- Так 
- Ні, дисциплін багато 
- Ні, дисциплін мало 

2. Визначте фактори, які впливають на вибір Вами навчальних дисциплін: 
Будь ласка, оберіть усе, що вважаєте за потрібне:  
Оберіть одну або кілька відповідей, які підходять  

- Авторитет викладача; 
- Дисципліна в майбутньому буде мені корисна; 
- Легкий навчальний матеріал; 
- Цю дисципліну обрало більшість одногрупників; 
- Інше:_____________________________________ 

3. Які форми попередньої роботи кафедр спонукали Вас до вибору? 
Будь ласка, оберіть усе, що вважаєте за потрібне:  
Оберіть одну або кілька відповідей, які підходять  

- Зустріч з викладчами кафедр з презентаційними матеріалами; 
- Індивідуальні консультації з викладачами 
- Перегляд розміщених на інтернет-ресурсах презентаційних матеріалів 
- Рекомендації товаришів, які вже вивчали цю дисципліну 
- Інше____________________________ 

4. Як Ви ставитесь до існуючої процедури вибору навчальних дисциплін 
Виберіть одну з наступних відповідей 
Будь ласка, виберіть лише один варіант відповіді із зазначених: 

- Задоволений(-на)  
- Частково задоволений (-на) 
- Не задоволений(-на) 
- інше:____________________________ 
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5.Обрані дисципліни 
Виберіть одну з наступних відповідей 
Будь ласка, виберіть лише один варіант відповіді із зазначених: 

- цікаві та необхідні; 
- цікаві, однак непотрібні;  
- нецікаві, однак необхідні;  
- нецікаві і непотрібні;  
- байдуже 

6. Чи обрали б Ви ці дисципліни повторно, чи змінили б свій вибір?  
Виберіть одну з наступних відповідей 
Будь ласка, виберіть лише один варіант відповіді із зазначених: 

- так, обрав (-ла) би знову;   
- ні, змінив (-ла) би свій вибір. 

7. Ваші пропозиції щодо підвищення якості організації обрання та викладання дисциплін 
вільного вибору 

___________________________________________ 
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Додаток №3 
АНКЕТА 

щодо оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності при вивченні 
навчальних дисциплін 

 
Назва дисципліни  
Викладач  

 
А.  Яку частку занять з дисципліни Ви особисто відвідали? 

 
Більше 90%; 61-90%; 31-60%; Менше 30%  

 
В.  Яку оцінку за шкалою ECTS Ви отримали з цієї дисципліні? 

 
А В С D E Fx F 

 
С.  Ваш середній бал за весь період навчання: 

 
60-63 64-73 74-81 82-89 90-100 

 
D. Вид навчального заняття: 

 
Лекція Практичне заняття Лабораторне заняття 

 
1. Викладач проводив заняття за допомогою онлайн-платформ (Google Classroom, Moodle-ЦДПУ, 

Вікі-ЦДПУ тощо) чи  використовував власні онлайн-інструменти (LightSail, Edmodo, Socrative, E-
learning, Kahoot або інші) 

постійно часто інколи майже ніколи ніколи 
 

2. Викладач застосовував інтерактивні форми проведення занять (мозковий штурм, активне залучення 
студентів до обговорення, тренінг, круглий стіл, кейс-метод тощо) 

 
завжди за потребою в окремих випадках майже ніколи ніколи 

 
3.Заняття проводилися із використанням мультимедійних засобів навчання, цифрової онлайн дошки, 

або іншого цифрового супроводу 
 

постійно часто інколи майже ніколи ніколи 
 

4.Теоретичні та практичні знання, отримані під час вивчення дисципліни, застосовувалися для 
виконання самостійної роботи 

 
постійно часто інколи майже ніколи ніколи 

 
5.Викладачем були чітко сформульованіі вимоги та рекомендації до виконання самостійної роботи 

 
так переважно так частково так майже ні ні 

 
6. Під час роботи над навчальною дисципліною завжди була можливість консультуватися з 

викладачем 
 

так переважно так частково так майже ні ні 
 

7.Для виконання самостійної роботи викладач надавав методичні рекомендаціїї  щодо її виконання 
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(список літератури, Інтернет-ресурси, зокрема, зразки виконання та оформлення типових завдань та 
інше) 

 
так переважно так частково так майже ні ні 
8.Викладач зрозуміло пояснював матеріал, коментував складні моменти, виділяв головне у темі 

 
так переважно так частково так майже ні ні 

 
9.Викладач вільно, змістовно та зрозуміло відповідав на питання студентів, наводив приклади 

 
так переважно так частково так майже ні ні 

 
10. Викладач подавав навчальний матеріал  у контексті майбутньої професійної діяльностії 

 
так переважно так частково так майже ні ні 

 
11.Викладач чітко визначив на початку вивчення дисципліни  види та терміни виконання завдань, 

критерії та норми їнього оцінювання. Дотримувався вищесказаного. 
 

так переважно так частково так майже ні ні 
 

12. Викладач ставився до всіх студентів коректно і толерантно 
 

так переважно так частково так майже ні ні 
 

13.Вам довелося дати хабар (грошову винагороду, подарунок, послугу) викладачу 
 

так ні 
 

14.Зазначте, що саме  Вам сподобалось/несподобалось  під час вивченні дисципліни:* 
(необов’язкове питання, відповідь - довільний текст) 
 

15. Подайте пропозиції щодо підвищення якості викладання дисципліни: 
(необов’язкове питання, відповідь - довільний текст) 
 

16. Ваша загальна оцінка роботи викладача з цієї дисципліни 
 

дуже добре добре задовільно погано дуже погано 
 

 
 
Завідувач (ка) ВЗЯЦСО  ____________  

(ПІБ) 
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Додаток № 4 
Розподіл балів за відповіді на питання анкети  

щодо оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності при вивченні 
навчальних дисциплін 

 

Номер та назва питання анкети Варіанти відповідей на питання 
анкети 

Кількість балів за 
відповідь 

1 2 3 
1 Викладач проводив заняття за допомогою онлайн-платформ (Google 
Classroom, Moodle-ЦДПУ, Вікі-ЦДПУ тощо) чи  використовував власні 
онлайн-інструменти (LightSail, Edmodo, Socrative, E-learning, Kahoot 
або інші) 
 

1.1.постійно 5 

1.2.часто 4 

1.3.інколи 3 

1.4.майже ніколи 2 

1.5.ніколи 1 

2 Викладач застосовував інтерактивні форми проведення занять: 
мозковий штурм, активне залучення студентів до обговорення, тренінг, 
круглий стіл, кейс-метод тощо 

2.1.завжди 5 

2.2.за потребою 4 

2.3. в окремих випадках 3 

2.4.майже ніколи 2 

2.5.ніколи 1 

3. Заняття проводилися із використанням мультимедійного проектору/, 
інтерактивної дошки/ роздаткового матеріалу 

3.1.постійно 5 

3.2.часто 4 

3.3.інколи 3 

3.4.майже ніколи 2 

3.5.ніколи 1 

4. Теоретичні та практичні знання, отримані під час вивчення 
дисципліни, застосовувалися для виконання самостійної роботи 

4.1.постійно 5 

4.2.часто 4 

4.3.інколи 3 

4.4.майже ніколи 2 

4.5.ніколи 1 

5. Викладачем були чітко визначені вимоги та надані рекомендації 
щодо виконання самостійної роботи 

5.1.так 5 

5.2.переважно так 4 

5.3.частково так 3 

5.4.майже ні 2 

5.5.ні 1 

6. Під час роботи над навчальною дисципліною завади була 
можливість консультуватися з викладачем 

6.1.так 5 

6.2.переважно так 4 

6.3.частково так 3 

6.4.майже ні 2 

6.5.ні 1 

7. Для виконання самостійної роботи викладач надавав рекомендації 
щодо необхідної літератури та зазначав джерела її отримання 

7.1.так 5 

7.2.переважно так 4 

7.3.частково так 3 

7.4.майже ні 2 

7.5.ні 1 

8. Викладач зрозуміло пояснював матеріал, коментував складні 
моменти, виділяв головне у темі 

8.1.так 5 

8.2.переважно так 4 

8.3.частково так 3 
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8.4.майже ні 2 

8.5.ні 1 

9. Викладач вільно, змістовно та зрозуміло відповідав на питання 
студентів, наводив приклади із практики 

9.1.так 5 

9.2.переважно так 4 

9.3.частково так 3 

9.4.майже ні 2 

9.5.ні 1 

10. Викладач пояснював важливість вивчення даної дисципліни для 
майбутньої професії 

10.1.так 5 

10.2.переважно так 4 

10.3.частково так 3 

10.4.майже ні 2 

10.5.ні 1 

11. Викладач знайомив студентів із регламентом, де зазначено критерії 
оцінювання, та чітко його дотримувався 

11.1.так 5 

11.2.переважно так 4 

11.3.частково так 3 

11.4.майже ні 2 

11.5.ні 1 

12. Викладач ставився до всіх студентів коректно і толерантно 12.1.так 5 

12.2.переважно так 4 

12.3.частково так 3 

12.4.майже ні 2 

12.5.ні 1 

13. Вам довелося дати хабар (грошову винагороду, подарунок, 
послугу) викладачу 

13.1.так 
- 

13.2.ні - 

14.Зазначте, що саме  Вам сподобалось/несподобалось  під час 
вивченні дисципліни: 

вільна відповідь - 

15. Подайте пропозиції щодо підвищення якості викладання 
дисципліни: 

вільна відповідь - 

16. Ваша загальна оцінка роботи викладача з цієї дисципліни 16.1. Дуже добре 40 

16.2. Добре 34 
16.3. Задовільно 24 

16.4. Погано 14 
16.5. Дуже погано 0 
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Додаток № 5 
Характеристика рівнів та діапазон значень показника узагальненої оцінки  

якості організації освітньої діяльності при викладанні навчальних дисциплін 

Рівень якості 
викладання 
дисциплін 

Характеристика 

Діапазон значень 
показника узагальненої 

оцінки якості викладання 
дисциплін (УПЯ), бал 

Високий 

Викладач характеризується високим рівнем 
професіоналізму, вміло формує інтерес 
студентів до дисципліни, організований та 
об’єктивний в оцінці їх навчальних досягнень 

від 91 до 100 

Вище 
середнього 

Рівень якості організації освітньої 
діяльності досить високий. Викладач якісно 
подає навчальний матеріал, вміє організувати 
самостійну роботу студентів, є 
дисциплінованим в реалізації своїх 
професійних обов’язків 

від 76 до 90 

Середній 

Рівень професіоналізму є задовільним, 
однак у роботі викладача як науково-
педагогічного працівника є ряд недоліків, на які 
вказують оціночні бали питань анкети 

від 61 до 75 

Низький 
Існують суттєві недоліки в організації 

викладання дисципліни Від 36 до 60 

Критичний 
Існують неприпустимі порушення щодо 

організації викладання дисципліни Від 0 до 35 



 

 

20

Додаток № 6 
УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ ФОРМИ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 
І. РАНЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ___________________________________ 

(назва факультету) 
ЗА УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИМ ПОКАЗНИКОМ ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (УПЯ) ЗА 

ДИСЦИПЛІНАМИ, ЩО ВИКЛАДАЛИСЯ У н.р. 

Прізвище, ім’я, по 
батькові викладача 

Назва кафедри 
Назва 

дисципліни 

Дати 
проведення 
опитування 

Чисельність здобувачів освіти 

% участі в 
анкетуванні 

УПЯ, % 
Рівень 
УПЯ 

за 
контингентом 

якими 
здійснювалася 

оцінка 

які взяли 
участь в 

анкетуванні 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 
         
         

ІІ. ЗВЕДЕНІ ПОКАЗНИКИ ВИКЛАДАЧА ЗА УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИМ ПОКАЗНИКОМ ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ  
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (УПЯ) 

Викладач _______________________________________________  
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Факультет ______________________________________________  
(назва  (факультету)) 

Кафедра ________________________________________________  
(назва кафедри) 

Навчальний рік 

Чисельність здобувачів освіти 
% участі в 

анкетуванні 
УПЯ, % Рівень УПЯ 

за контингентом яких, 
здійснювалася оцінка 

якості 

які взяли участь в 
анкетуванні 

      
      
      
      

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  


