
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ  ОС БАКАЛАВР 

ЩОДО ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ ОП "ОБЛІК І 

ОПОДАТКУВАННЯ"  

1 семестр 2021-2022 н.р. 

На кафедрі обліку та фінансів здобувачі вищої освіти брали участь  

анкетування, що проводилось з 06.12.2021 р. по 13.12.2021 р..  

Здобувачам вищої освіти  було запропоновано оцінити за сьома 

критеріями взаємодію з викладачем за шкалою від 1 до 5 балів, де 1- не 

відповідає, 5 – повністю відповідає. Ці критерії включали такі пункти:  

- Викладач на початку навчання пояснив вимоги щодо оцінювання з 

дисципліни і вони мені зрозумілі; 

- Викладач добре пояснює матеріал та у зрозумілій формі викладає 

його студентам; 

- Викладач є фахівцем з дисципліни, яку викладає та вміло організовує 

навчальний процес; 

- Викладач вміє встановити і підтримувати добрий контакт з 

аудиторією у процесі викладання; 

- Навчальних матеріалів для самостійного вивчення дисципліни 

достатньо і вони зрозумілі; 

- У процесі навчання викладач стимулює моє прагнення до навчання; 

- Викладач об’єктивно оцінює студентів. 

В опитувані взяло участь 75% здобувачів 3 курсу (1 курсу зі 

скороченим терміном навчання) та  81,25% здобувачів 4 курсу (2 курсу зі 

скороченим терміном навчання) від їхньої спискової чисельності на 

відповідному  курсі.  
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ІІІ курс (І курс зі скороченим терміном навчання) 

 

Бізнес-англійська 

 

 

Фінансовий ринок 

 

4,50

4,55

4,60

4,65

4,70

4,75

4,80

4,85

4,90

1. Викладач на 
початку 

навчання 
пояснив 

вимоги щодо 
оцінювання з 
дисципліни і 

вони мені 
зрозумілі

2. Викладач 
добре 

пояснює 
матеріал та у 

зрозумілій 
формі 

викладає його 
студентам 

3. Викладач є 
фахівцем з 

дисципліни, 
яку викладає 

та вміло 
організовує 
навчальний 

процес

4. Викладач 
вміє 

встановити і 
підтримувати 

добрий 
контакт з 

аудиторією у 
процесі 

викладання 

5. Навчальних 
матеріалів для 
самостійного 

вивчення 
дисципліни 
достатньо і 

вони зрозумілі 

6.  У процесі 
навчання 
викладач 

стимулює моє 
прагнення до 

навчання 

7. Викладач 
об’єктивно 

оцінює 
студентів 

4,63 4,63 4,63

4,75 4,75

4,88 4,88

4,30

4,35

4,40

4,45

4,50

4,55

4,60

4,65

4,70

1. Викладач на 
початку 

навчання 
пояснив 

вимоги щодо 
оцінювання з 
дисципліни і 

вони мені 
зрозумілі

2. Викладач 
добре 

пояснює 
матеріал та у 

зрозумілій 
формі 

викладає його 
студентам 

3. Викладач є 
фахівцем з 

дисципліни, 
яку викладає 

та вміло 
організовує 
навчальний 

процес

4. Викладач 
вміє 

встановити і 
підтримувати 

добрий 
контакт з 

аудиторією у 
процесі 

викладання 

5. Навчальних 
матеріалів для 
самостійного 

вивчення 
дисципліни 
достатньо і 

вони зрозумілі 

6.  У процесі 
навчання 
викладач 

стимулює моє 
прагнення до 

навчання 

7. Викладач 
об’єктивно 

оцінює 
студентів 

4,56

4,44

4,56 4,56 4,56

4,44

4,67
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Економікс: мікро та макроекономіка 

 

 

Технології PR 

 

4,78 4,44 4,78 4,78 4,56 4,56 4,56

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1. ВИКЛАДАЧ НА 
ПОЧАТКУ 

НАВЧАННЯ 
ПОЯСНИВ 

ВИМОГИ ЩОДО 
ОЦІНЮВАННЯ З 
ДИСЦИПЛІНИ І 

ВОНИ МЕНІ 
ЗРОЗУМІЛІ

2. ВИКЛАДАЧ 
ДОБРЕ ПОЯСНЮЄ 

МАТЕРІАЛ ТА У 
ЗРОЗУМІЛІЙ 

ФОРМІ 
ВИКЛАДАЄ ЙОГО 

СТУДЕНТАМ 

3. ВИКЛАДАЧ Є 
ФАХІВЦЕМ З 

ДИСЦИПЛІНИ, 
ЯКУ ВИКЛАДАЄ 

ТА ВМІЛО 
ОРГАНІЗОВУЄ 
НАВЧАЛЬНИЙ 

ПРОЦЕС

4. ВИКЛАДАЧ 
ВМІЄ 

ВСТАНОВИТИ І 
ПІДТРИМУВАТИ 

ДОБРИЙ 
КОНТАКТ З 

АУДИТОРІЄЮ У 
ПРОЦЕСІ 

ВИКЛАДАННЯ 

5. НАВЧАЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ 
САМОСТІЙНОГО 

ВИВЧЕННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ 
ДОСТАТНЬО І 

ВОНИ ЗРОЗУМІЛІ 

6.  У ПРОЦЕСІ 
НАВЧАННЯ 
ВИКЛАДАЧ 

СТИМУЛЮЄ МОЄ 
ПРАГНЕННЯ ДО 

НАВЧАННЯ 

7. ВИКЛАДАЧ 
ОБ’ЄКТИВНО 

ОЦІНЮЄ 
СТУДЕНТІВ 

4,65

4,70

4,75

4,80

4,85

4,90

4,95

5,00

1. Викладач на 
початку 

навчання 
пояснив 

вимоги щодо 
оцінювання з 
дисципліни і 

вони мені 
зрозумілі

2. Викладач 
добре 

пояснює 
матеріал та у 

зрозумілій 
формі 

викладає його 
студентам 

3. Викладач є 
фахівцем з 

дисципліни, 
яку викладає 

та вміло 
організовує 
навчальний 

процес

4. Викладач 
вміє 

встановити і 
підтримувати 

добрий 
контакт з 

аудиторією у 
процесі 

викладання 

5. Навчальних 
матеріалів для 
самостійного 

вивчення 
дисципліни 
достатньо і 

вони зрозумілі 

6.  У процесі 
навчання 
викладач 

стимулює моє 
прагнення до 

навчання 

7. Викладач 
об’єктивно 

оцінює 
студентів 

4,78

4,89

5,00 5,00

4,89 4,89

5,00
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Економіко-математичні методи та моделі 

 

 

Економіка праці і СТВ 

 

 

 

4,30

4,40

4,50

4,60

4,70

4,80

4,90

1. Викладач на 
початку 

навчання 
пояснив 

вимоги щодо 
оцінювання з 
дисципліни і 

вони мені 
зрозумілі

2. Викладач 
добре 

пояснює 
матеріал та у 

зрозумілій 
формі 

викладає його 
студентам 

3. Викладач є 
фахівцем з 

дисципліни, 
яку викладає 

та вміло 
організовує 
навчальний 

процес

4. Викладач 
вміє 

встановити і 
підтримувати 

добрий 
контакт з 

аудиторією у 
процесі 

викладання 

5. Навчальних 
матеріалів для 
самостійного 

вивчення 
дисципліни 
достатньо і 

вони зрозумілі 

6.  У процесі 
навчання 
викладач 

стимулює моє 
прагнення до 

навчання 

7. Викладач 
об’єктивно 

оцінює 
студентів 

4,67 4,67

4,78

4,89

4,56

4,78 4,78

4,40

4,45

4,50

4,55

4,60

4,65

4,70

4,75

4,80

1. Викладач на 
початку 

навчання 
пояснив 

вимоги щодо 
оцінювання з 
дисципліни і 

вони мені 
зрозумілі

2. Викладач 
добре 

пояснює 
матеріал та у 

зрозумілій 
формі 

викладає його 
студентам 

3. Викладач є 
фахівцем з 

дисципліни, 
яку викладає 

та вміло 
організовує 
навчальний 

процес

4. Викладач 
вміє 

встановити і 
підтримувати 

добрий 
контакт з 

аудиторією у 
процесі 

викладання 

5. Навчальних 
матеріалів для 
самостійного 

вивчення 
дисципліни 
достатньо і 

вони зрозумілі 

6.  У процесі 
навчання 
викладач 

стимулює моє 
прагнення до 

навчання 

7. Викладач 
об’єктивно 

оцінює 
студентів 

4,78

4,56

4,78 4,78

4,56 4,56

4,67
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Історія української культури 

 

Історія економіки та економічної думки 

 

4,44

4,33 4,33

4,44 4,44 4,44

4,33

4,26

4,28

4,30

4,32

4,34

4,36

4,38

4,40

4,42

4,44

4,46

1. Викладач на 
початку 

навчання 
пояснив вимоги 

щодо 
оцінювання з 
дисципліни і 

вони мені 
зрозумілі

2. Викладач 
добре пояснює 

матеріал та у 
зрозумілій 

формі викладає 
його студентам 

3. Викладач є 
фахівцем з 

дисципліни, яку 
викладає та 

вміло 
організовує 
навчальний 

процес

4. Викладач 
вміє встановити 
і підтримувати 

добрий контакт 
з аудиторією у 

процесі 
викладання 

5. Навчальних 
матеріалів для 
самостійного 

вивчення 
дисципліни 
достатньо і 

вони зрозумілі 

6.  У процесі 
навчання 
викладач 

стимулює моє 
прагнення до 

навчання 

7. Викладач 
об’єктивно 

оцінює 
студентів 

4,78

4,67

4,78 4,78

4,67 4,67 4,67

4,60

4,62

4,64

4,66

4,68

4,70

4,72

4,74

4,76

4,78

4,80

1. ВИКЛАДАЧ НА 
ПОЧАТКУ 

НАВЧАННЯ 
ПОЯСНИВ 

ВИМОГИ ЩОДО 
ОЦІНЮВАННЯ З 
ДИСЦИПЛІНИ І 

ВОНИ МЕНІ 
ЗРОЗУМІЛІ

2. ВИКЛАДАЧ 
ДОБРЕ ПОЯСНЮЄ 

МАТЕРІАЛ ТА У 
ЗРОЗУМІЛІЙ 

ФОРМІ 
ВИКЛАДАЄ ЙОГО 

СТУДЕНТАМ 

3. ВИКЛАДАЧ Є 
ФАХІВЦЕМ З 

ДИСЦИПЛІНИ, 
ЯКУ ВИКЛАДАЄ 

ТА ВМІЛО 
ОРГАНІЗОВУЄ 
НАВЧАЛЬНИЙ 

ПРОЦЕС

4. ВИКЛАДАЧ 
ВМІЄ 

ВСТАНОВИТИ І 
ПІДТРИМУВАТИ 

ДОБРИЙ 
КОНТАКТ З 

АУДИТОРІЄЮ У 
ПРОЦЕСІ 

ВИКЛАДАННЯ 

5. НАВЧАЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ 
САМОСТІЙНОГО 

ВИВЧЕННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ 
ДОСТАТНЬО І 

ВОНИ ЗРОЗУМІЛІ 

6.  У ПРОЦЕСІ 
НАВЧАННЯ 
ВИКЛАДАЧ 

СТИМУЛЮЄ МОЄ 
ПРАГНЕННЯ ДО 

НАВЧАННЯ 

7. ВИКЛАДАЧ 
ОБ’ЄКТИВНО 

ОЦІНЮЄ 
СТУДЕНТІВ 
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ІV курс (ІІ курс зі скороченим терміном навчання) 

 

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

 

 

Аудит 

 

4,40

4,45

4,50

4,55

4,60

4,65

4,70

1. Викладач на 
початку 

навчання 
пояснив 

вимоги щодо 
оцінювання з 
дисципліни і 

вони мені 
зрозумілі

2. Викладач 
добре 

пояснює 
матеріал та у 

зрозумілій 
формі 

викладає його 
студентам 

3. Викладач є 
фахівцем з 

дисципліни, 
яку викладає 

та вміло 
організовує 
навчальний 

процес

4. Викладач 
вміє 

встановити і 
підтримувати 

добрий 
контакт з 

аудиторією у 
процесі 

викладання 

5. Навчальних 
матеріалів для 
самостійного 

вивчення 
дисципліни 
достатньо і 

вони зрозумілі 

6.  У процесі 
навчання 
викладач 

стимулює моє 
прагнення до 

навчання 

7. Викладач 
об’єктивно 

оцінює 
студентів 

4,58

4,50

4,58

4,67 4,67

4,58

4,67

3,30

3,40

3,50

3,60

3,70

3,80

3,90

4,00

4,10

4,20

4,30

4,40

1. Викладач на 
початку 

навчання 
пояснив 

вимоги щодо 
оцінювання з 
дисципліни і 

вони мені 
зрозумілі

2. Викладач 
добре 

пояснює 
матеріал та у 

зрозумілій 
формі 

викладає його 
студентам 

3. Викладач є 
фахівцем з 

дисципліни, 
яку викладає 

та вміло 
організовує 
навчальний 

процес

4. Викладач 
вміє 

встановити і 
підтримувати 

добрий 
контакт з 

аудиторією у 
процесі 

викладання 

5. Навчальних 
матеріалів для 
самостійного 

вивчення 
дисципліни 
достатньо і 

вони зрозумілі 

6.  У процесі 
навчання 
викладач 

стимулює моє 
прагнення до 

навчання 

7. Викладач 
об’єктивно 

оцінює 
студентів 

3,92

4,08

4,15

4,31

4,00

3,69

4,00
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Облік у С/Г 

 

 

Фінансовий облік 

 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

1. Викладач на 
початку 

навчання 
пояснив 

вимоги щодо 
оцінювання з 
дисципліни і 

вони мені 
зрозумілі

2. Викладач 
добре 

пояснює 
матеріал та у 

зрозумілій 
формі 

викладає його 
студентам 

3. Викладач є 
фахівцем з 

дисципліни, 
яку викладає 

та вміло 
організовує 
навчальний 

процес

4. Викладач 
вміє 

встановити і 
підтримувати 

добрий 
контакт з 

аудиторією у 
процесі 

викладання 

5. Навчальних 
матеріалів для 
самостійного 

вивчення 
дисципліни 
достатньо і 

вони зрозумілі 

6.  У процесі 
навчання 
викладач 

стимулює моє 
прагнення до 

навчання 

7. Викладач 
об’єктивно 

оцінює 
студентів 

3,23

2,77

3,38

2,85

3,38

2,77

3,15

3,60

3,65

3,70

3,75

3,80

3,85

3,90

3,95

4,00

4,05

4,10

1. Викладач на 
початку 

навчання 
пояснив 

вимоги щодо 
оцінювання з 
дисципліни і 

вони мені 
зрозумілі

2. Викладач 
добре 

пояснює 
матеріал та у 

зрозумілій 
формі 

викладає його 
студентам 

3. Викладач є 
фахівцем з 

дисципліни, 
яку викладає 

та вміло 
організовує 
навчальний 

процес

4. Викладач 
вміє 

встановити і 
підтримувати 

добрий 
контакт з 

аудиторією у 
процесі 

викладання 

5. Навчальних 
матеріалів для 
самостійного 

вивчення 
дисципліни 
достатньо і 

вони зрозумілі 

6.  У процесі 
навчання 
викладач 

стимулює моє 
прагнення до 

навчання 

7. Викладач 
об’єктивно 

оцінює 
студентів 

3,92

4,08

4,00

4,08

3,92

3,77

4,00
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Фінансовий аналіз 

 

 

Облік і звітність в оподаткуванні 

 

3,20

3,30

3,40

3,50

3,60

3,70

3,80

3,90

1. Викладач на 
початку 

навчання 
пояснив 

вимоги щодо 
оцінювання з 
дисципліни і 

вони мені 
зрозумілі

2. Викладач 
добре 

пояснює 
матеріал та у 

зрозумілій 
формі 

викладає його 
студентам 

3. Викладач є 
фахівцем з 

дисципліни, 
яку викладає 

та вміло 
організовує 
навчальний 

процес

4. Викладач 
вміє 

встановити і 
підтримувати 

добрий 
контакт з 

аудиторією у 
процесі 

викладання 

5. Навчальних 
матеріалів для 
самостійного 

вивчення 
дисципліни 
достатньо і 

вони зрозумілі 

6.  У процесі 
навчання 
викладач 

стимулює моє 
прагнення до 

навчання 

7. Викладач 
об’єктивно 

оцінює 
студентів 

3,85

3,69

3,77

3,69

3,77

3,46

3,85

3,31
3,08 3,00 2,92

3,46

2,77

3,31

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1. Викладач на 
початку 

навчання 
пояснив вимоги 

щодо 
оцінювання з 
дисципліни і 

вони мені 
зрозумілі

2. Викладач 
добре пояснює 

матеріал та у 
зрозумілій 

формі викладає 
його студентам 

3. Викладач є 
фахівцем з 

дисципліни, яку 
викладає та 

вміло 
організовує 
навчальний 

процес

4. Викладач 
вміє встановити 
і підтримувати 

добрий контакт 
з аудиторією у 

процесі 
викладання 

5. Навчальних 
матеріалів для 
самостійного 

вивчення 
дисципліни 
достатньо і 

вони зрозумілі 

6.  У процесі 
навчання 
викладач 

стимулює моє 
прагнення до 

навчання 

7. Викладач 
об’єктивно 

оцінює 
студентів 
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Інноваційний менеджмент 

 

За результатами цього анкетування можна зробити висновки, що 

більшість здобувачів освіти мають налагоджені контакти з викладачами, 

повністю розуміють суть освітнього процесу, та задоволені якістю 

викладання. Недоліки, що виявлені в ході опитування будуть усунені в 

наступному семестрі 2021-2022 навчальному році. 

Рекомендації СЗЯО 

1. На кафедрах обговорити результати опитування та розробити план дій 

щодо підвищення якості викладання, а також  запланувати проведення  

майстер-класів від викладачів, які отримали найвищі бали за 

результатами опитування 

2. Завідувачу випускової кафедри провести індивідуальні бесіди з НПП, 

які набрали менше 3 балів з окремих питань опитування з метою 

виявлення слабких місць та розробки напрямів підвищення якості 

освітнього процесу. 

 

3,80

3,85

3,90

3,95

4,00

4,05

4,10

4,15

4,20

4,25

4,30

4,35

1. Викладач на 
початку 

навчання 
пояснив 

вимоги щодо 
оцінювання з 
дисципліни і 

вони мені 
зрозумілі

2. Викладач 
добре 

пояснює 
матеріал та у 

зрозумілій 
формі 

викладає його 
студентам 

3. Викладач є 
фахівцем з 

дисципліни, 
яку викладає 

та вміло 
організовує 
навчальний 

процес

4. Викладач 
вміє 

встановити і 
підтримувати 

добрий 
контакт з 

аудиторією у 
процесі 

викладання 

5. Навчальних 
матеріалів для 
самостійного 

вивчення 
дисципліни 
достатньо і 

вони зрозумілі 

6.  У процесі 
навчання 
викладач 

стимулює моє 
прагнення до 

навчання 

7. Викладач 
об’єктивно 

оцінює 
студентів 

4,08

4,15

4,31 4,31

4,15

4,00

4,31


