
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОНЛАЙН-ОПИТУВАННЯ  

«ВИКЛАДАЧ ОЧИМА СТУДЕНТІВ»  

ЗА ДРУГИЙ СЕМЕСТР 2021-2022 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

Онлайн-опитування здобувачів вищої освіти ОП «Менеджмент: бізнес-

адміністрування» відбувалось в електронному форматі за допомогою Google 

Forms. Опитування було анонімним та передбачало визначення рівня 

відповідності викладання в ІДГУ сучасним потребам студентства, 

вироблення рекомендацій щодо підвищення якості викладання, 

налагодження зворотнього зв’язку зі студентською аудиторією.  

У першій частині анкети здобувач вищої освіти мав оцінити від 3 до 5 

викладачів, які викладали дисципліни в поточному семестрі. У другій частині 

анкети - рівень організації навчання та побутових умов в університеті та на 

освітньо-професійній програмі.  

За результатами анкетування після другого семестру 2021-2022 року 

було отримано 28 відповідей щодо якості викладання та оцінки організації 

навчання та побуту студентів протягом семестру. Опрацювання результатів 

було здійснено за допомогою програми Microsoft Excel та представлено у 

вигляді діаграм. 

 

Частина 1. ОЦІНКА ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ 
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ЯКИЙ СТАТУС МАЄ ДИСЦИПЛІНА?

обов'язкова дисципліна вільного вибору
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ознайомив з переліком 
рекомендованої літератури

надав рекомендації щодо 
підготовки до семінарських 

(практичних, лабораторних) …

розкрив структуру навчального 
курсу

пояснив мету вивчення курсу та 
результати, які здобудуть 

студенти після його засвоєння

На першій парі викладач:

так

ні
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ЯКІ ДИСТАНЦІЙНІ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ 
ВИКОРИСТОВУВАВ ВИКЛАДАЧ ПІД ЧАС 

ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ?

Moodle

Google Classroom

жодної з них, а використовував засоби дистанційного зв'язку 
(електронну пошту, месенджери тощо)
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ЧИ МАЛИ ВИ МОЖЛИВІСТЬ ОЗНАЙОМИТИСЬ З 
РОБОЧОЮ ПРОГРАМОЮ (АБО СИЛАБУСОМ) 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ?

Робоча програма/силабус були розміщені в електронному класі

Робоча програма/силабус не були розміщені в електронному класі, але 
надсилалися викладачем в електронному варіанті

Робоча програма/силабус не надсилалася в електронному варіанті
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ЧИ МАЛИ ВИ МОЖЛИВІСТЬ КОРИСТУВАТИСЬ 
ДОДАТКОВИМИ РЕСУРСАМИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

ДО ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ?

Викладач розмістив в електронному класі (або надіслав на пошту) 
презентації лекцій, додаткову літературу, інші аудіовізуальні джерела
Викладач розмістив в електронному класі (або надіслав на пошту) 
тексти лекцій та додаткову літературу
Викладач розмістив в електронному класі (або надіслав на пошту) лише 
тексти лекцій
Викладач не розмістив в електронному класі (не надіслав на пошту) 
лекційні матеріали та додаткову літературу
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ЧИ ВИКОРИСТОВУВАВ ВИКЛАДАЧ ЗАСОБИ 
ВІДЕОЗВ'ЯЗКУ (ZOOM. GOOGLE MEET, SCYPE 

ТОЩО) ПРИ ПРОВЕДЕННІ АКАДЕМІЧНИХ 
ЗАНЯТЬ У РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ?

Викладачем проводилися всі заняття в режимі реального часу

Викладачем проводилися лише лекційні заняття

Було проведено лише кілька ознайомчих лекцій або 
практичних/семінарських занять

Заняття в режимі реального часу не проводилися
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ЧИ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА БУЛА 
ДОСТУПНА ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ?

так, список літератури 
містив посилання на 
інтернет-ресурси

так, переважна 
більшість літератури зі 
списку знаходилась у 
бібліотеці, на кафедрі 
чи в Інтернеті

не в повному обсязі, 
значна кількість 
найменувань не була 
доступною
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інше

проходження тестових завдань з певної 
теми

виконання дослідницьких завдань

виконання розрахункових, графічних i 
розрахунково-графічних робіт

підготовка дидактичних матеріалів

анотування наукових статей

підготовка власного або групового 
проекту

підготовка есе або інших творчих завдань

складання словника

робота з джерелами

підготовка конспекту з додаткових 
питань

написання рефератів

ЯКІ ВИДИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ БУЛИ 
ЗАПРОПОНОВАНІ ВИКЛАДАЧЕМ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ?
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СКІЛЬКИ ЧАСУ В СЕРЕДНЬОМУ У ВАС 
ЗАЙМАЛА ПІДГОТОВКА ДО ІНДИВІДУАЛЬНИХ 

ЗАВДАНЬ, ЯКІ ПРОПОНУВАЛИСЯ 
ВИКЛАДАЧЕМ?

менше 2-х годин від 2-х до 3-х годин

від 3-х до 6 годин більше 6 годин
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0%

ЧИ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПІД ЧАС 
ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ БУЛИ ЗРОЗУМІЛИМИ?

так, викладач передчасно пояснив критерії оцінювання різних видів 
завдань

ні, критерії оцінювання не зрозумілі
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ЧИ ВЧАСНО ПЕРЕВІРЯВ ВИКЛАДАЧ ВАШІ 
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ?

протягом 1-3-х днів від 3-х днів до 1 тижня більше 1 тижня
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ЧИ НАДСИЛАВ ВИКЛАДАЧ РЕЗУЛЬТАТИ 
ОЦІНЮВАННЯ ТА КОМЕНТАРІ ЩОДО 

ОБГРУНТУВАННЯ ВИСТАВЛЕНОЇ НИМ ОЦІНКИ?

так так, але без коментарів ні
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Коректність і тактовність

Об'єктивність та прозорість 
оцінювання 

Зворотній зв'язок зі студентами

Володіння технічними засобами 
навчання

Організаційна культура (вчасне 
надсилання і перевірка завдань) і 
раціональне використання часу …

Повнота і новизна теоретичного 
матеріалу в лекціях

Методичне забезпечення 
дисципліни (робоча програма, 

лекції, додаткові ресурси)

Ефективність організації 
дистанційного навчання 

викладачем
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ЧИ ОТРИМАЛИ ВИ НАЛЕЖНИЙ ОБСЯГ ЗНАНЬ І 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ З ДИСЦИПЛІНИ ПІД ЧАС 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ?

так, викладач організував роботу таким чином, що матеріал було 
зрозуміло в повному обсязі
так, але під час традиційного навчання матеріал засвоюється краще

ні, було отримано лише окремі методичні матеріали, що не 
дозволяють необхідним чином засвоїти матеріал
ні, дистанційне навчання не сформувало необхідних компетентностей, 
відбувалась імітація навчального процесу
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ЧИ, НА ВАШУ ДУМКУ, ЗНАННЯ, ВМІННЯ Й 
НАВИЧКИ, ОТРИМАНІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ, ДОПОМОЖУТЬ ВАМ У 
МАЙБУТНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ?

так переважно так скоріш за все ні ні, точно не допоможуть

0%0%

100%

ЧИ БУЛИ ВИПАДКИ ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ 
ДОБРОЧЕСНОСТІ ВИКЛАДАЧЕМ?

вимагання хабаря (грошова винагорода, подарунок, послуга)

необ'єктивне оцінювання

ні



 

Частина 2. ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ТА ПОБУТУ 

СТУДЕНТІВ ПРОТЯГОМ СЕМЕСТРУ 
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Наскільки Ви задоволені рівнем Вашого 
професійного зростання впродовж семестру?
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Чи всі обов'язкові дисципліни були 
спрямовані на формування Ваших 

професійних знань і навичок?

так

ні



 

 

Оцініть за 5-бальною шкалою рівень організації освітнього процесу під 

час дистанційного навчання 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

інше

не задоволений (-а) фактичною імітацією 
дистанційного навчання

не задоволений (-а) тим, що 
навантаження було несистемним, велика 
кількість завдань надсилалася наприкінці 

семестру

не задоволений (-а) тим, що викладачі не 
проводили лекційні заняття дистанційно, 
але вимагали виконання значного обсягу 

індивідуальних занять

не задоволений (-а) тим, що порівняно з 
традиційним навчанням навантаження 

було набагато більшим

цілком задоволений (-а), 
перевантаження не відчував впродовж 

семестру, заняття регулярно 
проводилися

Як ви можете оцінити навантаження студентів 
під час дистанційного навчання в рамках 

спеціальності
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Методична підтримка з боку 
кураторів академічної мобільності

Організація дистанційного навчання 
кафедрою

Організація дистанційного навчання 
деканатом

Рівень використання навчальних 
онлайн-платформ за спеціальністю

Доступність необхідних навчальних і 
методичних матеріалів

Розклад занять
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Чи були Ви залучені в поточному семестрі до 
наукової діяльності?

так

ні
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участь у наукових проектах кафедри

участь у студентських 
олімпіадах/конкурсах студентських 

наукових робіт

участь у наукових 
гуртках/проблемних групах

публікація наукової статті/тез 
доповіді

студентська науково-практична 
конференція

Назвіть форми наукової діяльності, в яких 
Ви брали участь



Оцініть за 5-бальною шкалою якість матеріально-технічної бази та побутових 

умов (у період до початку карантину) 

 

 

 

 

Оцініть за 5-бальною шкалою якість інформаційної, консультативної, 

соціальної та психологічної підтримки 
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Їдальня, буфет, інші пункти 
харчування

Умови проживання в гуртожитку

Доступ до мережі Інтернет, в тому 
числі з використанням технології …

Матеріально-технічне обладнання за 
спеціальністю

Бібліотечний фонд 

Спортивна зала та спортивні 
майданчики

Аудиторний фонд
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інше

Telegram канал 
кафедри/факультету/університету

сторінка Instagram 
кафедри/факультету/університету

сторінка Facebook 
кафедри/факультету/університету

сайт університету

Якими ресурсами Ви користуєтесь для 
отримання інформації про навчальну та 

позанавчальну діяльність?



 

 

 

ВИСНОВКИ 

Результати онлайн-опитування дозволяють зробити такі висновки:  

а) відносно якості викладання навчальних дисциплін:  

 рівень викладання навчальних дисциплін за освітньою програмою та 

викладачів, які викладали на ній студентами оцінено позитивно;  

 усі здобувачі вищої освіти зазначили, що на першій парі викладачі 

дисциплін: пояснили мету вивчення курсу та результати, які здобудуть 

студенти після його засвоєння; розкрили структуру навчального курсу; 

надали рекомендації щодо підготовки до семінарських (практичних, 

лабораторних) занять; ознайомили з переліком рекомендованої літератури;  

 під час дистанційного навчання більшість викладачів для формування 

електронних курсів використовували онлайн платформу Moodle (75%), а інші 

користувались Coogle Clasroom (25%); 

 робочі програми та силабуси  навчальних дисциплін всіма викладачами 

було розміщено на їх електронних курсах (Moodle, Coogle Clasroom). 

Викладачі розмістили в електронному класі (або надіслали на пошту) 

презентації лекцій, додаткову літературу, інші аудіовізуальні джерела, 

навчальні та методичні матеріали, завдання для самостійної та індивідуальної 

роботи;  
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Робота органів студентського 
самоврядування гуртожитку

Робота органів студентського 
самоврядування факультету

Робота органів студентського 
самоврядування університету

Діяльність відділу міжнародного 
співробітництва та розвитку …

Діяльність соціально-психологічної 
служби

Консультування та інші заходи щодо 
подальшого працевлаштування й …

Організація видачі довідок для 
студентів

Зручність та ефективність 
інформаційного забезпечення
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 майже всі студенти мали можливість користуватись додатковими 

ресурсами для підготовки до індивідуальних завдань (96%), а рекомендована 

література була доступна для опрацювання (96%);  

 здобувачі вищої освіти зазначили, що заняття проводилися з 

використанням засобів відеозв’язку (Zoom або Google Meet) у режимі 

реального часу та у  кількості, що відповідає навчальному плану дисципліни;  

 у переважній більшості видами індивідуальних завдань під час вивчення 

дисципліни були: підготовка конспекту з додаткових питань, виконання 

розрахункових, графічних i розрахунково-графічних робіт, проходження 

тестових завдань з певної теми; 

 більшість здобувачів вищої освіти відмітили, що час на підготовку та 

виконання індивідуальних завдань, які пропонувалися викладачами не 

перевищив 2-х годин -71% та від 2-х до 3-х годин у 18 % здобувачів; 

 результати анкетування показали, що для студентів було зрозуміло подано 

критерії оцінювання під час поточного контролю та викладачі постійно 

використовували зворотній зв’язок зі здобувачами вищої освіти;  

 рівень викладання навчальної дисципліни студентами оцінено як високий; 

 значна кількість здобувачів вищої освіти відзначила, що під час 

дистанційного навчання викладачі організували роботу таким чином, що 

матеріал було зрозуміло в повному обсязі (86%), а інші (14%) вважають, що 

матеріал засвоюється краще  під час традиційного навчання; 

 усі студенти в анкетуванні зазначили, що були відсутні випадки порушення 

академічної доброчесності під час навчання (100%).  

 

б) щодо організації освітнього процесу та рівня задоволеності 

освітньою діяльністю університету й побутовими умовами:  

 переважна більшість студентів цілком задоволені рівнем власного 

професійного зростання впродовж семестру;  

 усі здобувачі вищої освіти вважають, що всі обов’язкові дисципліни були 

спрямовані на формування професійних знань і навичок (100%);  

 при оцінці навантаження під час дистанційного навчання більшість 

студентів (89%) цілком задоволені навантаженням та не відчували 

перенавантаження впродовж семестру, а інші (11%) не задоволені тим, що в 

порівнянні з традиційним навчанням навантаження було більшим;  



 здобувачі вищої освіти позитивно оцінили (на «відмінно») організацію 

дистанційного навчання деканатом (100%) та кафедрою (100%), методичну 

підтримку з боку кураторів академічної мобільності (100%), рівень 

використання навчальних онлайн-платформ за спеціальністю (100%); 

 більшість студентів були залучені до наукової діяльності, переважними 

видами якої були: участь у студентських  науково-практичних конференціях, 

публікації наукових статей тез доповідей та участь у наукових 

гуртках/проблемних групах; 

 здобувачі вищої освіти високо оцінили якість матеріально-технічної бази та 

побутові умови у період до початку карантину;  

 усі студенти для отримання інформації про навчальну та позанавчальну 

діяльність активно використовують веб-сайт університету (100%), Telegram 

канал кафедри/факультету/університету (100%), сторінку Facebook 

кафедри/факультету/університету (46%) та Instagram (36%) та інше (54%);  

 якість інформаційної, консультативної, соціальної та психологічної 

підтримки всі студенти оцінили позитивно. 


