


– формування звітів за результатами опитувань студентів. 
 

2. Порядок проведення опитування 

2.1. Опитування є анонімним. 

2.2. Опитування здобувачів вищої освіти здійснюється за трьома окреми-
ми анкетами, які стосуються: 

– якості викладання навчальних дисциплін науково-педагогічними праці-
вниками університету; 

– якості освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти в університеті; 

– якості організації навчання та побуту здобувачів вищої освіти в універ-
ситеті. 

Зміст анкет затверджується наказом по університету. 

2.3. Опитування респондентів здійснюються наприкінці семестрів кожно-
го навчального року на підставі розпоряджень ректора, якими затверджується 
графік проведення опитування, що складається відділом забезпечення якості 
освітньої діяльності. 

2.4. Опитування має тривати щонайбільше 10 днів і закінчуватись при-
наймні за тиждень до початку першого з семестрових контролюючих заходів. 
Інформація про опитування розміщується на офіційному сайті університету 
принаймні за тиждень до його початку. 

2.5. Опитування здійснюється відділом забезпечення якості освітньої дія-
льності з залученням представників студентського самоврядування та профспі-
лкової організації студентів університету. 

Заповнені респондентами анкети опрацьовуються безпосередньо після 
проведення опитування особами, які його здійснювали. 

 
3. Методика оцінювання 

3.1. Оцінка якості освітньої діяльності здійснюється за десятибальною 
шкалою: 

а) 9-10 балів – якість проявляється завжди; 
б) 7-8 балів – якість проявляється у більшості випадків; 
в) 4-6 балів – якість проявляється на рівні 50%; 
г) 1-3 балів – якість проявляється у деяких випадках; 
д) 0 балів – якість відсутня. 

3.2. Якщо заповнена респондентом анкета містить помітки, що відрізня-
ються від балів, зазначених у п. 3.1, результати такої анкети не враховуються. 

3.3. Результати опитування вважаються репрезентативними, якщо кіль-
кість врахованих анкет перевищую 50%. 

3.4. Відділ забезпечення якості освітньої діяльності за результатами опи-
тування узагальнює результати по кожній з анкет (п. 2.2) та подає звіти адмініс-



трації університету, завідувачам кафедр та гарантам освітніх програм до почат-
ку семестру, наступного за семестром проведення опитування. 

 
4. Використання результатів опитування 

4.1. Заповнені анкети зберігаються у відділі забезпечення якості освітньої 
діяльності протягом п’яти років. 

4.2. Узагальнений звіт по результатах опитування розміщується на офі-
ційному веб-сайті університету протягом першого місяця семестру, наступного 
за семестром проведення опитування та заслуховується на вченій раді універ-
ситету. 

4.3. Інформація про результати опитування може бути використана: 
– для створення, перегляду та вдосконалення освітніх програм; 
– для визначення кількості годин окремих навчальних дисциплін під час 

формування навчальних планів та розподілу навчального навантаження для ви-
кладачів; 

– для врахування у рейтингу окремих викладачів та кафедр (циклових 
комісій); 

– удосконалення організації навчання та побуту здобувачів вищої освіти. 


