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Анкетування
тривало з 23 листопада 2021 р. 

по 11 лютого 2022 р.
 

Взяло участь
287 здобувачів вищої освіти 

та 83 науково-педагогічних працівників
ПУЕТу.

http://puet.edu.ua/uk/iniciativa-akademichnoyi-
dobrochesnosti-ta-yakosti-osviti-academic-iq



ЗЕЛЕНИЙ КОЛІР
 “Матрицю-світлофор”
базується на питаннях

студентської та
викладацької анкет

 та призначена
визначити сильні

сторони та точки для
покращення систем
забезпечення якості
освіти та академічної

доброчесності

С.Чи проводять у вашому ЗВО опитування
щодо задоволеності змістом освітніх
програм 

В.Чи проводяться у Вашому ЗВО опитування
щодо якості освітніх програм

В.Хто бере участь у обговореннях і прийнятті
таких рішень щодо внесення змін в освітні
програми

В.Вкажіть, будь ласка, наскільки твердження
відповідають чи не відповідають Вашому
досвідові у напрямі академічнї
доброчесності? (відповіді "Абсолютно
відповідає" та "Скоріше відповідає") 



На початку дисципліни я пояснюю студентам
мету цього курсу, та чому він включений до
освітньої програми

В.Наскільки ці тези
відповідають

Вашому підходу до
викладання?

(відповіді
"Абсолютно

відповідає" та
"Скоріше

відповідає") 

Я коригую програму курсу та підходи до
викладання в залежності від студентських відгуків
на курс

Для мене важливіше, щоб студенти досягнули
потрібних результатів, ніж форма виконання та
обсяг роботи

Я заохочую студентів самостійно пропонувати
теми для письмових робіт/проєктів

Я прошу студентів презентувати їхні письмові
роботи/проєкти



ОСВІТНЯ
ПРОГРАМА

С. Чому не доводилось звертатися до викладачів з проханням
про надання критеріїв оцінювання або більш вичерпне їх
пояснення? "Не було потреби, все було

зрозуміло" понад 90%

С. Чому Вам не доводилося звертатися до викладачів з
проханням надати відгук на Вашу роботу? За відповіддю: 

Викладач/-ка завжди дає відгук з
власної ініціативи понад 60%

С. Наскільки поширеною є можливість отримати додаткові
бали за виконання додаткових завдань у межах курсу?
(відповіді "Дуже поширена" та "Скоріше поширена")*

В. Чи Ви ознайомлюєте студентів на початку курсу з загальними
критеріями оцінювання дисципліни? 

В. Чи пояснюєте Ви студентам критерії оцінювання? 

В. Як саме студенти отримують силабус Вашого курсу

С. Як Ви обираєте вибіркові навчальні дисципліни?
Обираю самостійно

понад 70%



Моніторинг
задоволення

освітнім
процесом

ЧЕРВОНИЙ КОЛІР

В. Хто бере участь у обговореннях і прийнятті таких
рішень щодо внесення змін в освітні програми? 

представники адміністрації, деканат до 40%

В.Наскільки ці тези відповідають Вашому підходу до
викладання? (відповіді "Абсолютно відповідає" та
"Скоріше відповідає") 

Я використовую той самий набір завдань та
екзаменаційних питань, що був минулого року на цьому
ж курсі понад 46% 

В. Як саме студенти отримують силабус Вашого
курсу? 

"Можуть силабус завантажити онлайн", "Я розсилаю
їм на електронну пошту (групову/старості)" та
"Кафедра розсилає"  до 20%



Освітня
програма

ТАК, менше 69%

С. Чи доводилося Вам слухати курс (окремі теми) з
академічного письма/академічної доброчесності? 
( варіант відповіді “Так”)

С. Чи маєте Ви доступ до силабусів (тематичних
планів курсів)?  

ТАК, менше 69%

С. Чи проводять у вашому ЗВО опитування щодо
рівня задоволеності пройденою навчальною
дисципліною

ЧЕРВОНИЙ КОЛІР



освітня
програма "Так,

  на кожну роботу"
31-59%

"Так, на
  більшість"

36-75%

"Так,
  але рідко"

6-10%

"Ні, не
  надаю – тільки, якщо

просять"
4-10%

ЖОВТИМ КОЛЬОРОМ

так, щорічно понад 70%

С. Чи проводять у вашому ЗВО опитування щодо
задоволеності змістом освітніх програм?

В. Чи надаєте Ви відгук на роботи студентів?



Дякуємо за увагу


