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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про опитування стейкхолдерів щодо якості освіти і 

освітньої діяльності (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону 

України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», «Положення про 

організацію освітнього процесу у Національному університеті «Чернігівська 

політехніка», «Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої 

освіти Національного університету «Чернігівська політехніка» та базується 

на «Стратегії розвитку Національного університету «Чернігівська 

політехніка»» і затверджених щорічних планах роботи НУ «Чернігівська 

політехніка» (далі – Університет).  

1.2. Положення визначає процедуру організації, проведення, аналізу, 

представлення та використання результатів опитування стейкхолдерів 

стосовно якості освітньої діяльності Університету.  

1.3. Метою опитування є визначення думки репрезентативної 

сукупності стейкхолдерів щодо якості підготовки здобувачів вищої освіти в 

Університеті та відповідності випускників потребам сучасного ринку праці і 

використання результатів задля удосконалення освітнього процесу.  

1.4. Завданнями анкетування є:  

– отримати надійну та якісну інформацію про ставлення стейкхолдерів 

до основної діяльності Університету;  

– демонстрація зв'язку між діяльністю Університету і результатами цієї 

діяльності;  

– використання анкетування як одного з елементів моніторингу 

системи контролю за якістю освітнього процесу.  

1.5. Опитування є анонімним.  

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАННЯ 

 

2.1. Опитування здійснюється за допомогою системи онлайн-

опитування на сайті Університету з використанням анкет щодо оцінки якості 



освітніх програм та вдосконалення освітнього процесу для здобувачів вищої 

освіти  (Додаток 1), для роботодавців (Додаток 2) та анкети онлайн-

опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання дисциплін 

(Додаток 3). 

Для проведення опитування можуть також використовуватися інші 

анкети.  

2.2. Анкети онлайн-опитування є постійно доступними на web-ресурсах 

Університету – будь-яка зацікавлена особа в будь-який зручний час для себе 

може пройти опитування.  

2.3. Результати знімаються адміністратором системи онлайн-

опитування двічі на рік після закінчення семестрів – на початку лютого і 

липня та передаються для подальшої обробки керівнику сектору системи 

менеджменту якості вищої освіти Університету.  

На вимогу ректора, директора ННІ (декана факультету), завідувача 

кафедри або гаранта освітньої програми результати онлайн-опитування 

можуть зніматися в будь-який інший час.  

2.4. Дані опитування доповнюються інформацією з електронної 

скриньки довіри, яка є невід’ємним елементом існуючої системи опитування. 

2.5. Аналіз результатів опитування здійснюють фахівці сектору 

системи менеджменту якості вищої освіти, представники студентського 

самоврядування, профспілкової організації студентів Університет, 

представники роботодавців, завідувачі кафедр, гаранти освітніх програм.  

2.6. Аналіз результатів опитування, протягом двох тижнів з моменту 

знімання результатів, передається керівником сектору системи менеджменту 

якості ректору Університету, голові Ради із забезпечення якості вищої освіти 

Університету, голові Вченої ради Університету, керівникам структурних 

підрозділів, завідувачам кафедр, гарантам освітніх програм, а також 

оприлюднюється на сайті Університету та/або структурного підрозділу. 

Результати опитування, анкети (у разі проведення опитування офлайн) 

зберігаються у секторі системи менеджменту якості вищої освіти 

Університету протягом 3-х років.  



 

3. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН  

 

3.1. Оцінка роботи науково-педагогічних працівників здійснюється за  

5-ти бальною шкалою. 

3.2. Питання анкети стосуються професійних якостей науково-

педагогічного працівника (знання предмета, вміння донести ці знання до 

здобувача вищої освіти), стану методичного і дидактичного забезпечення 

освітнього процесу (наявності і якості методичних посібників, рекомендацій, 

вказівок, наочних посібників, медіа-засобів тощо) і певних особистих якостей 

(відповідальності, об’єктивності, вимогливості, толерантності, 

доброзичливості), включаючи, навіть, манеру себе поводити. 

3.3. Сектор системи менеджменту якості вищої освіти після завершення 

процедури оцінювання визначає середній бал кожного викладача (з 

урахуванням кількості осіб, які прийняли участь в оцінюванні з кожної 

дисципліни) та передає інформацію на відповідні кафедри.  

 

4. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ 

 

4.1. Результати опитування розглядаються на засіданнях Ради із 

забезпечення якості вищої освіти Університету, Вченої ради Університету, 

ректорату, на загальних зборах (конференції трудового колективу) 

Університету (структурних підрозділів), засіданнях кафедр тощо.  

4.2. Результати опитування враховуються при внесенні змін до 

внутрішніх нормативних документів Університету (положень, порядків, 

освітніх програм, навчальних планів, навчальних програм освітніх 

компонентів тощо); при розподілі навчального навантаження на наступний 

навчальний рік; при прийнятті рішення щодо продовження трудового 

договору (контракту).  



Додаток 1 

 

Анкета онлайн-опитування здобувачів вищої освіти  щодо якості 

освітніх програм та вдосконалення освітнього процесу в Національному 

університеті «Чернігівська політехніка» 

 

Шановні студенти, пропоноване опитування проводиться з метою виявити 

Ваше ставлення до освітнього процесу, змісту освітньої програми, набутих 

навичок і вмінь, методів викладання, кваліфікації викладачів, організації 

лекційних, семінарських і практичних занять. 

Анкета є анонімним і носить оцінювальний характер, тому просимо 

відповідати щиро і максимально відверто. 

 

Освітня програма_____________________ 

 

1. Які Ваші враження від навчання в університеті:  

А) Дуже задоволений (на) 

Б) Переважно позитивні 

В) Частково не задоволений (на) 

Г) Байдуже ставлення 

Д) Повне розчарування 

Інше____________ 

 

2. На вашу думку, чи є знання, що ви отримуєте в університеті, 

достатніми для Вашої майбутньої професійної діяльності? 
А) Так 

Б) У більшій мірі так 

В) Ні 

Г) Я не впевнений, що обрав свій фах 

Інше____________ 

3. Наскільки ґрунтовно, цікаво і на сучасному рівні надається 

професійна інформація на лекціях і практичних заняттях?  

 

А) Цілком задовольняє 

Б) Не зовсім задовольняє 

В) Абсолютно не задовольняє 

Г) Хотілося б отримувати інформації більш наближену до практики 

Д) Хотіли б дізнаватися більше нового й на глибшому рівні 

Інше______________ 

4. Які із зазначених видів занять реалізуються в освітньому процесі 

(можливі кілька варіантів) 
А) Переважають традиційні лекції і семінари 

Б) Заняття з використанням інформаційних технологій 

В) Вправи на розвиток творчого і критичного мислення 

Г) Тренінгові заняття 

Д) Науково-дослідницька робота 



Е) Ситуативні вправи, практичні завдання, вирішення кейсів 

Інше__________________ 

 

5. Оцініть від 1 до 5 рівень викладання дисциплін в університеті за 

наведеними критеріями  
А) Організованість і пунктуальність викладачів: 1 2 3 4 5 

Б) Володіння матеріалом і раціональне використання часу на занятті 1 2 3 4 5  

В) Змістовна значущість і доступність матеріалу, що викладається (викладачі 

ясно й логічно пояснюють матеріал, коментують складні моменти, виділяють 

головне в темі) 1 2 3 4 5 

Г) Актуальність навчального матеріалу (викладачі використовують новий 

матеріал) 1 2 3 4 5 

Д) Викладачі вміють викликати інтерес до дисципліни 1 2 3 4 5 

Ж) Культура мовлення викладачів (мовлення викладачів професійне, 

виразне, доступне для розуміння, дозволяє робити необхідні записи) 1 2 3 4 5 

З) Об’єктивність у оцінюванні 1 2 3 4 5  

Е) Повага та тактовність у ставленні до студентів  1 2 3 4 5 

Є) Поєднання теорії з практикою  1 2 3 4 5  

 

6. Оцініть рівень практичної підготовки в університеті (тривалість 

виробничої практики, рівень підприємств - баз практик, рівень 

організації проходження практики): 

А) Цілком задовольняє 

Б) Не зовсім задовольняє 

В) Абсолютно не задовольняє 

Інше______________ 

 

7. Оцініть рівень сприяння університетом вашому майбутньому 

працевлаштуванню: 

А) Цілком задовольняє 

Б) Не зовсім задовольняє 

В) Абсолютно не задовольняє 

Інше______________ 

 

8. Чи зрозумілі для Вас є критерії поточного та підсумкового контролю? 
Так 

Ні 

Частково (зазначити що саме незрозуміло) 

 

У цьому блоці Вам пропонуються питання у яких можете висловити 

особисті ідеї та бажання. Вам пропонується аргументувати власну 

відповідь і навести пропозиції по вдосконаленню освітнього процесу. 

9. Що на Вашу думку, і яким чином, слід удосконалити в університеті? 

 

10. Якби Ви стали викладачем, досвід, стиль, зміст, підхід до викладання 

якого викладача Ви б запозичили і чому? 
 



11. Чи порекомендували б Ви Національний університет «Чернігівська 

політехніка» своїм друзям та знайомим? 

Так 

Ні 

Інше______________ 

 

12. Чи зустрічалися Ви впродовж останнього навчального року з 

проявами корупції в університеті? 

Ні 

Так 

Якщо так, то вкажіть яким чином 

 

13. Наскільки Ви задоволені рівнем освітньої, організаційної, 

інформаційної, консультативної та соціальної підтримки в університеті?  

 

А) Цілком задовольняє 

Б) Не зовсім задовольняє 

В) Абсолютно не задовольняє 

Г) Хотілося б отримувати більше інформації про свої права 

Інше______________ 

 

14. Які освітні компоненти (навчальні дисципліни) Ви би хотіли змінити 

в освітній програмі?  

А) Вкажіть назву освітньої компоненти (навчальної дисципліни), яка 

Вас не влаштовує__________________________________________________ 

В) Все влаштовує – змінювати нічого не потрібно. 

 

15. Які нові освітні компоненти (навчальні дисципліни) Ви би хотіли 

додати до освітньої програми? 

А) Вкажіть назву освітньої компоненти (навчальної дисципліни), яку Ви 

би хотіли додати___________________________________________________ 

В) Все влаштовує – нічого нового додавати не потрібно. 

 

 



Додаток 2 

 

Анкета онлайн-опитування роботодавців щодо якості та вдосконалення 

освітніх програм і освітнього процесу в Національному університеті 

«Чернігівська політехніка» 

 

Шановні колеги, пропоноване опитування проводиться з метою 

виявити Ваше ставлення до освітнього процесу, змісту освітньої програми, 

набутих навичок і вмінь фахівців, яких готує університет. 

Анкета носить оцінювальний характер, а результати опитування 

будуть розглянуті адміністрацією університету для покращення якості 

освітніх програм підготовки фахівців та освітнього процесу в нашому 

університеті в цілому.  

Дякую Вам за Ваші щирі відповіді. 

Назва освітньої програми 

____________________________________________________ 

 

1. Вкажіть будь-ласка назву підприємства (організації), яке Ви 

представляєте (за бажанням): 

 

2. Яке Ваше загальне відношення до університету:  

А) Дуже позитивне 

Б) Переважно позитивне 

В) Частково позитивне  

Г) Негативне 

Інше____________ 

 

3. Наведіть, будь ласка, свою оцінку університету за такими критеріями 

(оцініть кожен пункт від 1 (незначний рівень) до 5 (дуже високий 

рівень)): 
Імідж закладу 

Конкурентоспроможність випускників 

Професорсько-викладацький склад 

Матеріально-технічна база 

Менеджмент закладу 

Якість освітніх послуг 

Зміст освітніх програм 

Впровадження інновацій 

Соціальна роль в житті міста та області 

 

4. Які показники, на Вашу думку, найкраще відображають ефективність 

роботи університету? 

А) Наявність реальної співпраці з потенційними роботодавцями 

Б) Наявність співпраці із закордонними університетами 



В) Виконання науково-дослідних робіт (прикладних робіт)  на замовлення 

підприємств 

Г) Активні участь у суспільному житті регіону 

Д) Наявність видатних випускників 

Є) Рівень працевлаштування випускників за фахом 

Інше_____ 

 

5. На Вашу думку, чи є рівень підготовки фахівців, яких готує 

університет достатнім для професійної діяльності? 

А) Так 

Б) У більшій мірі так 

В) Ні 

Інше____________ 

 

6. Оцініть рівень теоретичної підготовки випускників університету: 
А) Цілком достатній для потреб сучасного ринку праці 

Б) Не зовсім задовольняє потреби сучасного ринку праці 

В) Абсолютно не задовольняє потреби сучасного ринку праці 

Інше______________ 

 

7. Оцініть рівень практичної підготовки випускників університету: 
А) Цілком достатній для потреб сучасного ринку праці 

Б) Не зовсім задовольняє потреби сучасного ринку праці 

В) Абсолютно не задовольняє потреби сучасного ринку праці 

Інше______________ 

 

8. Якими компетентностями, на Вашу думку, повинен володіти 

випускник університету для успішного працевлаштування? Оцінити 

кожний критерій від 1 (низький рівень) до 5 (високий рівень) 
Рівень загальнотеоретичної підготовки 

Професійні знання за фахом 

Здатність до навчання 

Аналітичні здібності 

Уміння вирішувати проблемні ситуації 

Знання іноземних мов 

Здатність застосовувати знання на практиці 

Стратегічне мислення 

Креативність 

Здатність працювати в команді 

Здатність ефективно представляти себе та результати своєї діяльності 

Цілеспрямованість 

Менеджерські здібності 

Комунікабельність 

Володіння інформаційними та комунікаційними технологіями 

Ведення ділової документації 

Інше__________ 



 

9. У випускниках яких спеціальностей відчуває найбільшу потребу Ваше 

підприємство на даний час? 

 

10. Чи працевлаштували б Ви до себе випускника університету? 
Так 

Ні 

Інше______________ 

 

11. Які освітні компоненти (навчальні дисципліни) Ви би хотіли змінити 

в освітній програмі?  
А) Вкажіть назву освітньої компоненти (навчальної дисципліни), яка на 

Вашу думку є не потрібною __________________________________________ 

В) Все влаштовує – змінювати нічого не потрібно. 

 

12. Які нові освітні компоненти (навчальні дисципліни) Ви би хотіли 

додати до освітньої програми? 
А) Вкажіть назву освітньої компоненти (навчальної дисципліни), яку Ви би 

хотіли додати______________________________________________________ 

В) Все влаштовує – нічого нового додавати не потрібно. 

 

13. Що на Вашу думку слід удосконалити в університеті? 

А) Покращити матеріально-технічну базу  

Б) Покращити якість викладання дисциплін 

В) Посилити вимоги до абітурієнтів,  які вступають на навчання до 

університету  

Г) Перейти на дуальну форму навчання 

Інше______________ 

 

14.Чи готове Ваше підприємство співпрацювати з університетом за 

моделлю дуальної освіти? 

А) так 

В) ні 

Інше______________ 

 

15. Для зворотного зв'язку вкажіть, будь ласка, Ваші контактні дані (за 

бажанням): 



Додаток 3 

 

Анкета онлайн-опитування здобувачів вищої освіти щодо якості 

викладання дисциплін  

 

1. Оцініть важливість дисципліни для подальшої роботи (1 - не потрібна 

… 5 - дуже важлива) 

2. Оцініть забезпечення лабораторним  обладнанням дисципліни (1 - дуже 

погано забезпечена … 5 - забезпечена на найвищому рівні) 

3. Оцініть кількість годин, яку Ви витрачали протягом семестру в 

середньому на тиждень для вивчення дисципліни. 

4. Чи варто збільшити/зменшити кількість годин аудиторних занять з 

дисципліни? (1 - суттєво зменшити, 3 - без змін, 5 - суттєво збільшити) 

5. Оцініть Ваші знання та вміння з дисципліни у порівнянні з ситуацією 

на початок семестру: 1 - на такому ж рівні, 5 - знаю та вмію набагато 

більше 

6. Оцініть якість консультування індивідуальних завдань з дисципліни 

(РГР, КР, КП) (1 - дуже погана … 5 - все чудово) 

7. Оцініть індивідуальні завдання з дисципліни (РГР, КР, КП) з точки 

зору їх практичної значимості (1 - не потрібна … 5 - дуже важлива) 

8. Оцініть якість проведення лекційних занять з дисципліни. (1 - дуже 

погана … 5 - все чудово) 

9. Оцініть важливість лекційних занять з дисципліни. (1 - не потрібні … 5 

- дуже важливі) 

10. Оцініть якість проведення лабораторних/практичних занять з 

дисципліни. (1 - дуже погана … 5 - все чудово) 

11. Оцініть важливість лабораторних/практичних занять з дисципліни. (1 - 

не потрібні … 5 - дуже важливі) 

12. Оцініть додаткові матеріали, що видаються викладачем для вивчення 

дисципліни (конспекти, слайди, література, тощо) (1 - недостатні для 

вивчення … 5 - цілком достатні й гарно структуровані) 

 


