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Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання 

навчальних дисциплін викладачами за результатами зимової екзаменаційної 

сесії 2019-2020 н.р. відбулось у період з 09.12.2019 р. по 15.01.2020 р. Задля 

полегшення процесу проходження опитування здобувачами вищої освіти та 

підвищення достовірності даних, було створено інтерактивний простір для 

оцінювання якості освітнього процесу – автоматизовану систему опитувань 

«ФОРУМ».  

Методом збору інформації було обрано анкетування. Електронна анкета 

була розміщена в автоматизованій системі опитувань «ФОРУМ».  У 

розроблених анкетах здобувачам вищої освіти пропонувалося оцінити якість 

викладання навчальних дисциплін в Університеті за десятьма критеріями. 

Крім того, здобувачам вищої освіти пропонувались відкриті запитання щодо 

аспектів дисциплін, якими здобувачі вищої освіти залишились задоволені або 

незадоволені. Оцінювання проводилось за 5-ти бальною шкалою (де 1 – дуже 

погано, 2 – погано, 3 – задовільно, 4 – добре, 5 – дуже добре).   

У опитуванні взяли участь 672 особи (21,54% від загального 

контингенту здобувачів вищої освіти денної форми навчання). Здобувачі 

вищої освіти оцінювали якість викладання тих дисциплін, з яких вони склали 

іспити під час зимової сесії. Так, до рейтингу потрапили 273 викладачі, які 

викладали ці навчальні дисципліни.  

Результати опитування упорядковано за рівнями відповідно 

рейтингового балу оцінки якості викладання навчальних дисциплін. 

Традиційно усіх викладачів було розподілено за трьома умовними рівнями  – 

HIGH, MIDDLE, LOW.   

HIGH – високий рівень, до якого увійшли викладачі, які викладали 

навчальні дисципліни найякісніше на думку здобувачів вищої освіти. 

Рейтинговий бал викладачів групи HIGH коливається від 4,5 до 5, що 

відповідає оцінці «відмінно» за наданою здобувачам вищої освіти шкали 

оцінки якості. До цього рівня потрапили 109 викладачів, тобто 33,93% від усіх 

викладачів в рейтингу.  

MIDDLE – середній рівень, що характеризується достатнім рівнем 

якості викладання навчальних дисциплін. До цієї групи увійшли викладачі з 

рейтинговим балом від 3,1 до 4,4, що відповідає оцінкам «задовільно» та 

«добре» відповідно до шкали, за якою здобувачі вищої освіти оцінювали якість 

викладання навчальних дисциплін викладачами. До цього рівня потрапили 145 

викладачів (53,11%).  



LOW – низький рівень, до якого потрапили викладачі з рейтинговим 

балом  від 1 до 3, що відповідає оцінкам «погано» і «дуже погано» за шкалою 

наданою респондентам. До цього рівня увійшли 19 викладачів (6,96%). 

За результатами проведеного опитування рівень задоволеності студентів 

якістю викладання навчальних дисциплін є достатнім (4,2 б.) Найвищу оцінку 

якості викладання навчальних дисциплін від респондентів отримали викладачі 

факультету хімії, біології і біотехнологій (4,36 б.) економічного факультету 

(4,32 б.) та факультету інформаційних і прикладних технологій (4,31 б. ). 
 


