
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ  ОС БАКАЛАВР 

ЩОДО ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ ОП "КОМП’ЮТЕРНА 

ІНЖЕНЕРІЯ"  

1 семестр 2021-2022 н.р. 

На кафедрі комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій здобувачі 

освіти мали можливість пройти анкетування, що проводилось з 06.12.2021 р. по 

14.12.2021 р. за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія». 

За спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія навчається 279 здобувачів за 

різними рівнями освіти (фаховий молодший бакалавр,  молодший спеціаліст,  

бакалавр). Для кожного рівня було запропоновано оцінити сім критеріїв взаємодії з 

викладачем, які викладали предмети протягом 1 семестру 2021/2022 навчального 

року, як за фахом, так і загальноосвітні предмети за шкалою від 1 до 5, де 1 -  не 

відповідає дійсності, 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. 

Здобувачі освіти мали доступ до анкети (створеної у Google формі), кожен курс 

мав своє посилання на відповідні анкети, відповіді збиралися анонімно. В опитуванні 

за даною спеціальністю  взяло 23здобувача ОС бакалавр, або  88,5%. 

Результати опитування по предметам наведені нижче:  
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Вступ до кібербезпеки 

 

 

Гнучкі технології управління ІТ проектами 

 

  

4,52

4,54

4,56

4,58

4,60

4,62

4,64

4,66

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 4,65

4,61

4,65

4,61

4,57

4,65

4,52

4,54

4,56

4,58

4,60

4,62

4,64

4,66

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 

4,61

4,65 4,65

4,57

4,61 4,61

4,65
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Технології проектування комп'ютерних систем 

 

 

Надійність, діагностика та експлуатація комп`ютерних систем та мереж 

 

  

4,60

4,62

4,64

4,66

4,68

4,70

4,72

4,74

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 

4,70

4,65 4,65

4,74

4,65 4,65

4,70

4,60

4,62

4,64

4,66

4,68

4,70

4,72

4,74

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 

4,70

4,65 4,65

4,74

4,65 4,65

4,70
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Бази даних та Інженерія програмного забезпечення  

 

 

Архітектура комп'ютерних систем  

 

  

4,67

4,68

4,69

4,70

4,71

4,72

4,73

4,74

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 

4,74

4,70 4,70

4,74 4,74

4,70

4,74

4,54

4,56

4,58

4,60

4,62

4,64

4,66

4,68

4,70

4,72

4,74

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 

4,70

4,65 4,65

4,74

4,65

4,61

4,70
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Цифрова обробка сигналів 

 

Comunicative English 

 

 

 

4,50

4,52

4,54

4,56

4,58

4,60

4,62

4,64

4,66

4,68

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 

4,61

4,65

4,70

4,65

4,57 4,57 4,57

4,50

4,52

4,54

4,56

4,58

4,60

4,62

4,64

4,66

4,68

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 

4,61

4,65

4,70

4,65

4,57 4,57 4,57
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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 2022-2023 навчальному році. 

 

Рекомендації СЗЯО 

1. На кафедрах обговорити результати опитування та розробити план дій щодо 

підтримування забезпеченого  якості освітнього процесу. 

2. Запланувати проведення майстер-класів НПП, які отримали найвищі бали за 

результатами опитування здобувачів. 

 


