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І. Загальні положення 

1.1. Конкурс «Кращий викладач очима студентів» (далі – Конкурс) Національного 

університету «Чернігівська політехніка» (далі – Університет) проводиться щорічно за 

результатами опитування здобувачів вищої освіти (далі – ЗВО), яке реалізується за 

допомогою системи онлайн-опитування на сайті Університету 

https://poll.stu.cn.ua/auth.php з використанням анкети (Додаток 1), відповідно до 

«Положення про організацію опитування стейкхолдерів щодо якості освіти і 

освітньої діяльності Національного університету «Чернігівська політехніка». 

1.2. Основними завдання Конкурсу є: 

− оцінка якості роботи науково-педагогічних працівників (далі – НПП) 

Університету; 

- сприяння удосконаленню педагогічної майстерності НПП Університету; 

− підвищення якості вищої освіти в Університеті. 

 

ІІ. Порядок проведення конкурсу 

2.1. Конкурс через опитування ЗВО денної форми навчання (бакалаври, магістри, 

аспіранти) щодо якості роботи НПП відбувається раз на рік у квітні-травні та 

оголошується відповідним наказом ректора Університету, яким визначається термін 

проведення, основні дати та затверджується склад жури Конкурсу.   

До складу журі Конкурсу мають обов’язково входити представники органів 

студентського самоврядування Університету.  

2.2. При підведенні підсумків Конкурсу до уваги беруться результати опитування 

по НПП Університету, які є штатними працівниками або внутрішніми сумісниками, та 

у разі коли в опитуванні по конкретному НПП взяли участь не менше 30-ти ЗВО. 

2.3. Після проведення опитування ЗВО адміністратор системи онлайн-опитування 

передає результати журі Конкурсу, яке визначає рейтинг НПП.  

2.4 Формула визначення рейтингу НПП: 

 

m
НПП
n БАБАБАБАБП ++++=∑ ...321 , 

∑ НПП
nБП  – сума балів, за всіма питанням у всіх анкетах по окремому НПП; 

mБА  - сума балів у кожній анкеті за всіма питаннями;  

https://poll.stu.cn.ua/auth.php


m – кількість ЗВО, які взяли участь в опитуванні по окремому НПП. 

 

Після цього визначається середня кількість балів (Бсер), яку набрав окремий НПП 

загалом за всіма анкетами: 

Бсер=∑ НПП
nБП /m 

 

За показником середної кількості балів (Бсер) будується рейтинг НПП, за яким і 

визначаються переможці Конкурсу. 

 

ІІІ. Нагородження 

3.1. Переможці конкурсу оголошуються на Урочистостях до Дня працівників 

освіти. 

3.2. Подання про нагородження відзнакою вноситься ректору Університету 

головою журі Конкурсу з обов’язковим погодженням з органами студентського 

самоврядування. 

3.3. Переможці конкурсу нагороджуються Дипломами І, ІІ та ІІІ ступеню 

«Кращий викладач очима студентів» та можуть бути премійовані у розмірі до одного 

посадового окладу.  

 

  



Додаток 1 

АНКЕТА 
«Викладач очима ЗВО» 

№ 

з/п 
Характеристика показника 

Оцінка 

1 2 3 4 5 

1 
Оцінка об’єктивності викладача (наскільки об’єктивний 
викладач в оцінюванні знань студентів, зацікавлений у їхніх 
успіхах, проявляє терпіння, повагу та вимогливість, інформує та 
пояснює критерії оцінювання) 

     

2 
Оцінка пунктуальність викладача (заняття проводяться згідно з 
розкладом та без запізнень, раціонально використовується час на 
заняттях)  

     

3 

Оцінка змістовності та актуальності навчального 
матеріалу (оцініть змістовну значущість і доступність матеріалу, 
що викладається; оцініть рівень зрозумілості навчального 
матеріалу, логічну послідовність у викладанні; оцініть; рівень 
актуальності навчального матеріалу (викладач використовує 
новітній матеріал, знайомить студентів із сучасними 
досягненнями в даній сфері); рівень поєднання науково-
теоретичного та практичного підходу у викладанні, орієнтації на 
використання здобутих знань у майбутній професії та суспільній 
діяльності)  

     

4 

Оцінка професійності викладача (оцініть, наскільки викладач 
приваблює ерудицією, вмінням використовувати в навчальному 
процесі міжпредметні зв’язки, манерою спілкування та поведінки; 
комунікації з аудиторією (викладач уміє викликати і підтримати 
зацікавленість аудиторії, стежить за її реакцією, задає запитання, 
спонукає до дискусії); рівень культури мовлення: мова 
професійна, виразна, доступна для розуміння; її темп розмірений, 
що дозволяє робити необхідні записи; уміння викладача проявляти 
творчий підхід, викликати і підтримувати інтерес аудиторії до 
предмету; наскільки викладачу вдається залучити до навчального 
процесу всіх присутніх студентів; у якій мірі викладач враховує 
інтереси студентів та задовольняє їх очікування від вивчення 
даного предмету)  

     

5 

Оцінка методики викладання (наскільки успішно ведеться 
проектна, науково-дослідна, творча робота з даної навчальної 
дисципліни та інтенсивність залучення до неї студентів; оцініть чи 
викладач використовує візуалізацію у процесі навчання 
(мультимедійний контент, презентації, відеоролики, тощо; чи в 
рамках вивчення предмету організовуються зустрічі з цікавими 
особистостями, запрошеними лекторами, практиками у сфері)  

     

Сума балів за всіма питаннями ( mБА )  

 
ПРИМІТКА 
Рівень якості організації освітньої діяльності викладача: 
1 – Критичний; 
2 – Низький; 
3 – Середній; 
4 – Вище середнього; 
5 – Високий. 


