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Внутрішнє нормативне 
регулювання

Порядок проведення опитувань здобувачів вищої освіти,
випускників, науково-педагогічних працівників та роботодавців
стосовно якості освіти та освітньої діяльності у Луцькому НТУ ,
введений в дію наказом № 182-05-35 від 07.05.2020р.

Мета опитувань: вивчення думки здобувачів вищої освіти рівнів
«бакалавр», «магістр» та «доктор філософії», випускників,
науково-педагогічних працівників та роботодавців стосовно
якості освіти та освітньої діяльності в Університеті, надання
рекомендацій для подальшого впровадження і розвитку системи
внутрішнього забезпечення якості освіти, реалізації
студентоцентрованого навчання, викладання та оцінювання
тощо.

https://drive.google.com/open?id=1fOoX_DheON92BJe0Gcu2hrbme1jIaHRN


Терміни проведення опитувань

щодо якості навчання та викладання: проводиться
анонімно для здобувачів вищої освіти рівнів «бакалавр»,
«магістр» та «доктор філософії» щонайменше один раз в
кінці семестру;
щодо якості організації освітнього процесу та якості
освітніх програм здобувачів вищої освіти щонайменше
один раз на рік;
 випускників щонайменше один раз на рік;
 науково-педагогічних працівників Університету щодо якості
викладання дисциплін щонайменше один раз на рік в
другому семестрі;
 позапланові опитування проводиться за потребою
ініційованими гарантами освітніх програм та іншими
керівниками структурних підрозділів Університету



Порядок проведення опитувань

 Організацією та координацією проведення опитування
займається відділ забезпечення якості освітнього процесу,
ліцензування та акредитації із безпосереднім залученням до
виконання координаторів забезпечення якості факультетів,
деканату, гарантів освітніх програм, завідувачів кафедр,
представників структурних підрозділів та органів студе

 Проведення опитування можуть ініціювати ректор,
проректори, відділ забезпечення якості освітнього процесу,
ліцензування та акредитації, декани факультетів, гаранти
освітніх програм, координатори забезпечення якості
факультетів, органи студентського самоврядування.

 Проведення опитувань відбувається в онлайн режимі та, за
необхідності, здійснюється шляхом особистого анкетування,
використовуючи корпоративні електронні скриньки



 Анкети розробляє відділ забезпечення якості освітнього
процесу, ліцензування та акредитації із залученням, за
необхідності, деканів факультетів, інших керівників
структурних підрозділів, гарантів освітніх програм,
координаторів забезпечення якості факультетів, органів
студентського самоврядування та науково-педагогічних
працівників.

 При проведенні позапланового опитування, направленого
для вирішення актуальних питань відповідної освітньої
програми, гаранти освітніх програм узгоджують зміст і
порядок анкетування з відділ забезпечення якості
освітнього процесу, ліцензування та акредитації .

 До початку позапланового опитування, необхідно
отримати згоду на проведення опитування.

Порядок проведення опитувань



Оприлюднення результатів опитування здійснюється на сайті
Університету на сторінці «Якість освіти» у рубриці
«Опитування», за посиланням http://lutsk-
ntu.com.ua/uk/opituvannya-0.

Результати опитування стосовно конкретних ОП повинні бути
оприлюднені на сторінках кафедр.

Результати опитувань необхідно розглядати та обговорювати на
засіданнях кафедр, Вчених радах факультетів, науково-
методичній раді Університету, раді з якості Університету,
ректоратах, засіданнях Вченої ради Університету та
приймаються відповідні рішення

Оприлюднення результатів

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/opituvannya-0


Зауваження ЕГ та ГЕР щодо 
процесу опитування

1 Опитування стейкголдерів відбувається через Google форми (це дозволяє
стороннім особам брати участь в опитуваннях)

2 Відсутні на сайті результати анкетування стейкходерів за попередні роки. 
Рекомендовано публікувати на веб-сайті результати анкетування за попередні
роки, їх аналіз і звіт щодо усунення виявлених недоліків.

3 Опитування здобувачів щодо їх потреб та інтересів, рівня їх задоволеності 
формами і методами навчання проводилося у 2020 році. Студенти спочатку 
зустрічі запевняли, що опитування почалися тільки в цьому році, а потім під 
дією невідомих факторів частково змінили свою думку.

4 Питання щодо задоволеності змістом ОП та пропозицій щодо її покращення в 
опитуванняхне порушувалися

5 На сайті університету зазначено про проведення опитування гарантів ОП щодо
якості ОП та якості освітнього процесу ЛНТУ, але результати його не доступні
широкому загалу учасників освітнього процесу. 

6 Результати опитування різних категорій учасників освітнього процесу подані на 
сайті досить загально та не відображають ідентифікації до ОП, що
розглядається. 

7 Висвітлити результати опитувань та пропозицій щодо покращення якості
навчання за ОП на сторінці кафедри



Зауваження ЕГ та ГЕР щодо 
процесу опитування

8 Слабкі сторони ОП виражені у відсутності опитування здобувачів вищої освіти 
щодо якості Освітньої програми, її змісту, компонентів і програмних 
результатів навчання.

9 Запровадити опитування здобувачів вищої освіти після кожного семестру на 
предмет якості ОП, якості викладання ОК, доцільності і обсягів ОК, здобутих ПРН

10 Опитування здобувачів та випускників щодо якості конкретної ОП та рівня 
задоволеності якістю окремих її компонентів не проводиться.

11 Публікувати на сайті не лише результати опитувань, але і результати їх аналізу та 
рішень, що були ухвалені як і в рамках конкретної ОП, так і на рівні ЗВО

12 Створення індивідуальних електронних кабінетів для опитування здобувачів, що
в майбутньому може дозволити поліпшити виявлення недоліків конкретних ОП. 

13 Випусковій кафедрі рекомендується здійснювати опитування студентів саме 
щодо якості цієї ОП»

14 Удосконалити проведення процедури опитування стейкхолдерів шляхом 
забезпечення проходження анкетування з корпоративних ID акаунтів з метою 
унеможливлення спотворення результатів



Survey Monkey

Google Форми

Платформи для проведення 
опитувань

Moodle

Mentimeter



Недосконалі практики складання 
опитувальників для студентів



Недосконалі практики складання 
опитувальників 

№ Питання

1 Наскільки освітня програма «Х» першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти спеціальності Х є актуальною для регіону? (Опитування усіх, в т.ч. 
здобувачів вищої освіти)

2 Наскільки освітні компоненти (дисципліни) освітньої програми можуть 
забезпечити формування і реалізацію індивідуальної траєкторії навчання 
здобувача? (Опитування роботодавців, академічної спільноти)

3 Наскільки достатні освітні компетентності (знання, уміння, навички та 
комунікації), які набуваються здобувачами в результаті реалізації 
освітньої програми, для успішного працевлаштування? (Опитування 
здобувачів вищої освіти)

4 Наскільки Ви задоволені освітньою підтримкою? (Опитування здобувачів 
вищої освіти)

5 Наскільки Ви задоволені консультативною підтримкою? (Опитування 
здобувачів вищої освіти)



NSSE

Приклади оприлюднення 
результатів опитування



Важливі дати 

Жовтень-Лютий – опитування щодо ОП 
випускників, НПП, академічної спільноти, 
роботодавців. 

Січень-Лютий - опитування здобувачів вищої 
освіти ОП

Березень – обговорення та врахування пропозицій 
на засіданнях ГЗС, кафедр, комісій з якості 
факультетів

Квітень – оприлюднення на сайті кафедр анкет + 
результатів проведених опитувань + реакції на 
проведені опитування щодо даної ОП.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

Відділ забезпечення якості освітнього 

процесу, ліцензування та акредитації
E-mail: ncpo@lntu.edu.ua

Tел.: +38 (0332) 74-61-34

Адреса: м. Луцьк, вул. Львівська 75, каб. 405 

mailto:ncpo@lntu.edu.ua

