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Учасники анкетування - здобувачі вищої освіти за 

факультетами (інститутом)

Інститут економіки та фінансів 202 особи

Факультет міжнародних економічних 

відносин та інформаційних технологій

124 особи

Факультет товарознавства, управління та 

сфери обслуговування

304 особи

Юридичний факультет 6 осіб

Всього 636 осіб

Учасники анкетування - здобувачі вищої освіти

за формами навчання

Денна форма навчання 515 осіб

Заочна форма навчання 121 особа

Всього 636 осіб

Склад учасників анкетування:



Учасники анкетування - здобувачі вищої освіти

за рівнями освіти

Перший (бакалаврський) рівень

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

154 особи

141 особа

176 осіб

106 осіб

Другий (магістерський) рівень 59 осіб

Всього 636 осіб

Розподіл учасників опитування за освітніми програмами

Назва освітньої програми К-сть студентів

Готельно-ресторанна справа 140

Фінанси, банківська справа та страхування 76

Менеджмент 65

Облік і оподаткування 57

Туризм 52

Комп'ютерні науки 49

Міжнародна економіка 44

Маркетинг 27

Міжнародні економічні відносини 26

Товарознавство та експертиза в митній справі 23

Реклама у бізнесі 14

Харчові технології 14

Фіскальне та митне адміністрування 9

Міжнародний бізнес 8

Товарознавство та торговельне

підприємництво

7

Право 6

Підприємництво, торгівля та біржова

діяльність

6

Управління фінансово-економічною

безпекою

6

Економіка та бізнес-аналітика підприємства 4

Бізнес-економіка 1

Економіка підприємства 1

Управлінський облік і податковий консалтинг 1

Всього 636

Склад учасників анкетування:



Питання анкети: Чи знаєте Ви яким внутрішнім документом регулюється процедура 
проведення контрольних заходів?
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Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти за 
факультетами (інститутом)

(у відсотках)

Так Ні Важко відповісти

За результатами опитування, більша половина

опитаних здобувачів вищої освіти - 325 осіб (51%) знають

яким внутрішнім документом регулюється процедура

проведення контрольних заходів.

Проте 311 осіб (49%) не знають, яким

внутрішнім документом регулюється

процедура проведення контрольних заходів,

що вимагає посилення роз'яснювальної

роботи зі сторони кураторів груп, гарантів

освітніх програм та завідувачів кафедр.



Питання анкети: Чи ознайомлені Ви з процедурою проведення контрольних заходів?
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Так Ні Важко відповісти Не знаю, що це

Загалом з процедурою проведення

контрольних заходів ознайомлені 67%

опитаних студентів, що склало 426 осіб.

Одна третина студентів не знають які

контрольні заходи передбачені при

вивченні тих чи інших дисциплін.



Питання анкети: Чи ознайомили Вас викладачі з процедурою оцінювання знань щодо своїх 
дисциплін?

Більшість 
ознайомили – 1 

відповідь 

Частково – 1 
відповідь

Не всі – 7 відповідей

До кінця семестру не 
повідомили «про свою 

систему оцінювання» – 1 
відповідь

Чи ознайомили Вас викладачі з процедурою оцінювання знань щодо своїх 

дисциплін?

Варіанти відповідей К-сть студентів

Так 576

Ні 45

Важко відповісти 5

Власні варіанти відповідей 10

Всього 636

Власні варіанти відповідей



Питання анкети: Чи мали Ви можливість ознайомитися з процедурами проведення 
контрольних заходів та критеріями оцінювання знань з дисциплін, які вивчаються?

50/50 - 1 відповідь

Здебільшого так- 3 відповіді

Не з усіх предметів – 1 відповідь

8. Чи мали Ви можливість ознайомитися з процедурами проведення контрольних заходів та 
критеріями оцінювання знань з дисциплін, які вивчаються?

Варіанти відповідей Кількість відповідей

Так 526

Ні 100

Важко відповісти 4

Власні варіанти відповідей 5

Разом 635

Власні варіанти відповідей



Питання анкети: Чи ознайомлені Ви з процедурами проведення контрольних заходів та 
критеріями оцінювання знань з дисциплін, що вказані у робочих навчальних програмах 

дисциплін?

Частково – 2 відповіді

• Власні варіанти відповідей

Не з усіх предметів – 3 відповіді

• Власні варіанти відповідей

9. Чи ознайомлені Ви з процедурами проведення 

контрольних заходів та критеріями оцінювання знань з 

дисциплін, що вказані у робочих навчальних програмах 

дисциплін?

Варіанти відповідей Кількість відповідей

Так 513

Ні 114

Важко відповісти 4

Власні варіанти відповідей 5

Разом 636

Загалом більше двох третин здобувачів вищої

освіти з числа опитаних (80,66%) ознайомлені з

процедурами проведення контрольних заходів та

критеріями оцінювання знань з дисциплін, що

вказані у робочих навчальних програмах. Важко

було відповісти 4 студентам факультету МЕВ та ІТ.

Негативну відповідь дали 114 студентів, що склало

17,92% усіх опитаних.



Питання анкети: Чи ознайомили Вас викладачі з процедурами проведення контрольних 
заходів та критеріями оцінювання знань з дисциплін, які вони викладають?

Власні варіанти відповідей

Не всі вважають це за 

потрібне – 1 відповідь

Не з усіх предметів – 7 
відповідей

10. Чи ознайомили Вас викладачі з процедурами 
проведення контрольних заходів та критеріями 

оцінювання знань з дисциплін, які вони 
викладають?

Варіанти відповідей Кількість відповідей

Так 556

Ні 68

Важко відповісти 4

Власні варіанти 
відповідей

8

Разом 636

Переважна більшість студентів (87,42%) була

ознайомлена викладачами з процедурами

проведення контрольних заходів та

критеріями оцінювання знань з дисциплін,

які вони вивчають.



Питання анкети: Чи зрозумілі Вам процедури проведення контрольних заходів?
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Так Ні Важко відповісти

Як показує опитування, загалом 488

студентів (76,73%) з 636 опитаних

розуміють процедури проведення

контрольних заходів. Хоча 62 (9,75%)

опитаних відповіли що “ні”, а 86

(13,52%) – “важко відповісти”.

Водночас частка студентів, яким було

важко відповісти на запитання на факультеті

МЕВ та ІТ досягає 21%, а тих, що відповіли

“ні” – 13,7%. Загалом, така статистика

свідчить, що є потреба у більш детальному та

розширеному поясненні суті процедур

проведення контрольних заходів за кожною

навчальною компонентою (дисципліною).



Питання анкети: Чи зрозумілі Вам критерії оцінювання знань з дисциплін, які 
вивчаються?
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Важко відповісти Ні Так

Щодо критеріїв оцінювання знань з

дисциплін, які вивчаються, опитувані здобувачі

вищої освіти у своїй більшості (84%) їх

розуміють. Лише 38 6% опитуваних відповіли

“ні” та не змогли відповісти 64 студенти, що

складає 10%. Звичайно, це потребує більш

детальних роз'яснень як лекторами так і

викладачами, що проводять семінарські,

практичні чи лабораторні заняття.



Питання анкети: Чи потрібно оцінювати активність студентів на семінарських чи практичних 
заняттях?
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Так Ні Важко відповісти

Позитивним є те, що здобувачі вищої

освіти вважають потрібним оцінювання

активності студентів на семінарських чи

практичних заняттях. Так, ствердно відповіли

490 студентів. Не визначилися з цього

питання 72 студенти, а відповіли негативно –

74 студенти. В подальшому є необхідність

спонукати студентів до активної роботи на

семінарських та практичних заняттях,

готувати доповіді, брати участь в командній

роботі для вирішення практичних проблем

тощо.



Питання анкети: Чи забезпечує об'єктивність оцінювання знань така форма контролю як 
тестування?
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Так Ні Важко відповісти

Загалом дві третини опитаних

студентів вважають, що тестування

дозволяє об'єктивно оцінювати їх знання.

Проте лише 85 осіб (68,5%) серед опитаних

з 124 студентів факультету МЕВ та ІТ

підтримують цю думку, а 20,2% не

визначилися. В подальшому необхідно

виявити причини таких думок та

вдосконалити систему тестування при

оцінюванні знань студентів.



Питання анкети: Чи забезпечує неупередженість екзаменатора така форма 
контролю як тестування?

Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти за факультетами (інститутом)

Варіанти

відповідей

Частка відповідей (%)

Інститут 

економіки та 

фінансів

Факультет

МЕВ та ІТ

Факультет 

ТУСО

Юридичний

факультет

загалом по 

Університету

Так 70,3 61,3 63,8 66,7 65,4

Ні 8,9 10,5 14,5 - 11,8

Важко

відповісти

20,8 28,2 21,7 33,3 22,8

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

На думку 416 студентів, що склало

65,4% від усіх опитаних, тестування як форма

контролю забезпечує неупередженість

екзаменаторів. 75 студентів (11,8%) мають

протилежну думку, серед них найбільшу

частку складають студенти факультету

товарознавства, управління та сфери

обслуговування (44 студенти). З 145 (22,8%)

студентів, що не визначилися з відповіддю

також найбільше студентів факультету ТУСО.



Питання анкети: Чи забезпечує об'єктивність оцінювання знань така форма контролю як виконання ситуаційних 
завдань?
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Так Ні Важко відповісти

Загалом думка студентів щодо

об'єктивності оцінювання знань за

такою формою контролю як

виконання ситуаційних завдань є

позитивною. Відповідь “так” дали

428 студентів, “ні” – 63 студенти.

Питома вага студентів, що не

визначилися є достатньо суттєвою

(22,8%). Найбільша кількість студентів,

що не визначилися є серед студентів

факультету ТУСО.



Питання анкети: Чи забезпечує неупередженість екзаменатора така форма контролю як 
виконання ситуаційних завдань?
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Так Ні Важко відповісти

Щодо забезпечення неупередженості

екзаменатора при використанні такої форми

контролю як виконання ситуаційних завдань,

то майже половина студентів (“ні” – 15,4% та

“важко відповісти” – 28,5%) вважають не

зовсім ефективним. Очевидно таку форму

контролю необхідно удосконалити,

формалізувавши оцінку результатів виконання

ситуаційних завдань.



Питання анкети: Чи оптимально розподіляються бали протягом семестру між темами 
дисциплін, що викладаються?
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Так Ні Важко відповісти

Хоча студенти у своїй більшості (67% від опитаних) вважають, що розподіл балів, якими

оцінюються знання студентів за кожною темою дисциплін, що вивчаються, є оптимальним,

потрібно більш детально враховувати складність кожної теми, обсяг навчального часу, який

відводиться на її вивчення та забезпечення набуття студентами запланованих результатів

навчання й компетентностей.



Питання анкети: Чи оптимально розподіляються бали протягом семестру між формами 
контролю (усним опитуванням, виконанням практичних завдань та тестуванням)?
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Так Ні Важко відповісти

На думку 70% опитаних здобувачів

вищої освіти між формами

контролю (усним опитуванням,

виконанням практичних завдань та

тестуванням) при оцінюванні

знань студентів розподіл балів є

оптимальним. Протилежної думки

дотримується 61 студент (9,6% від

опитаних), серед яких 10 студентів

Інституту економіки та фінансів, 9

студентів факультету МЕВ та ІТ і

42 студенти факультету ТУСО.

П'ята частина опитаних не змогла

визначитися з відповіддю.



Питання анкети: Чи є прописані часові рамки виконання практичних завдань для самостійної 
роботи за кожною темою дисципліни?

Інколи – 5 відповідей

Не з усіх предметів – 6 відповідей

Не знаю – 1 відповідь

20. Чи є прописані часові рамки виконання практичних 
завдань для самостійної роботи за кожною темою 

дисципліни?

Варіанти відповідей Кількість відповідей

Так 515

Ні 105

Важко відповісти 4

Власні варіанти 

відповідей
12

Разом 635

Власні варіанти відповідей

Як свідчать відповіді 80,98% від опитаних

здобувачів вищої освіти, часові рамки виконання

практичних завдань для самостійної роботи за

кожною темою дисципліни є визначені

викладачами у робочих програмах навчальних

дисциплін. Проте викладачам необхідно на

першому занятті з кожної дисципліни знайомити

студентів з робочими програмами навчальних

дисциплін та пояснювати де на сайті Університету

можна переглянути відповідний документ.



Питання анкети: Чи використовується викладачами для проведення тестування система Test-
2003?

Інколи – 1 відповідь

Не з усіх предметів – 2 відповіді

Не знаю – 21 відповідь

21. Чи використовується викладачами для 
проведення тестування система Test-2003?

Варіанти відповідей Кількість відповідей

Так 423

Ні 163

Важко відповісти 7

Власні варіанти 

відповідей
43

Разом 636

Власні варіанти відповідей

Інколи – 10 відповідей

Не з усіх предметів – 12 відповідей

Не знаю – 21 відповідь

Щодо використання системи Test-2003, то лише

66,51% від опитаних знають про це. Так як відповідно до

п. 2.2.12 Положення про робочу програму навчальної

дисципліни передбачено проведення підсумкового

контролю у формі тестування або комбінованій формі

(тестування та розв'язок ситуаційних завдань) з

використанням системи Test-2003, то викладачам та

кураторам груп необхідно довести цю інформацію до

студентів.



Питання анкети: Чи використовуються викладачами для проведення тестування дистанційні курси 
з дисциплін?

Інколи (деякими викладачами) – 5 відповідей

Тестування дистанційно проводиться задля 
оцінювання студентами свого рівня знань – 1 
відповідь

Не знаю – 4 відповіді

22. Чи використовуються викладачами для проведення 
тестування дистанційні курси з дисциплін?

Варіанти відповідей Кількість відповідей

Так 566

Ні 55

Важко відповісти 5

Власні варіанти відповідей 10

Разом 636

Власні варіанти відповідей Особлива думка

Елементи дистанційного навчання для контролю

знань студентів достатньо широко запроваджені в

освітній процес, про що свідчать відповіді 566

студентів (88,99% опитаних). Проте 55 студентів

(8,65%) відповіли, що викладачами для проведення

тестування дистанційні курси не

використовуються. Водночас 5 студентам (0,79%)

було важко відповісти на поставлене запитання, а 4

студенти (0,62%) не знають. Цікавою є особлива

думка студента, що тестування дистанційно

проводяться задля оцінювання студентами свого

рівня знань.



Питання анкети: Чи є прописані часові рамки виконання тестових завдань за кожною темою 
дисципліни?

Не за кожною темою – 6 відповідей

У кожного викладача по різному – 6 
відповідей

Не знаю – 2 відповіді

23. Чи є прописані часові рамки виконання тестових 
завдань за кожною темою дисципліни?

Варіанти відповідей Кількість відповідей

Так 538

Ні 80

Важко відповісти 4

Власні варіанти відповідей 14

Разом 636

При відповіді на питання анкети думки

студентів розділилися: 84,59% опитаних відповіли, що

“так”, 12,59% – “ні”, 0,62% – “важко відповісти”, а 14

студентів дали власні варіанти відповідей. Очевидно

студенти, які не знають чи є прописані часові рамки

виконання тестових завдань за кожною темою

дисципліни не працювали з дистанційними курсами.

Тому є необхідність директору інституту та деканам

факультетів контролювати ефективність використання

дистанційних курсів для поточного контролю знань

студентів.



Питання анкети: Чи є потреба у збільшенні кількості спроб при тестуванні?
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Так Ні Важко відповісти

При відповіді на питання більшість

студентів усіх факультетів та інституту

були одностайними. “Так” відповіли 445

студентів, що склало 70 % опитаних.

Проте 134 студенти вважають, що такої

необхідності нема, а 57 студентів не

визначилися. Вважаємо, що кожен

викладач має мати індивідуальний підхід

та враховувати побажання студентів. За

умови, що кількість спроб при тестуванні

в дистанційних курсах буде не обмежена,

студенти матимуть змогу перевірити свій

рівень знань та одночасно підвищити його

та набрати більшу кількість балів для

одержання заліку чи успішного здавання

іспиту.



Питання анкети: Чи задовільняє Вас методика використання тестів для оцінювання 
Ваших знань?
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Так Ні Важко відповисти

Відповіді опитаних здобувачів вищої

освіти дозволяють зробити висновок, що

більше двох третин опитаних (78,5%)

задовільняє методика використання тестів

для оцінювання їх знань. Однак 61 студент

(9,6%) притримується протилежної думки, а

76 студентів (11,9%) не визначилися.

Найбільша частка студентів, що

притримується негативної думки та не

визначилися, навчається на факультеті ТУСО.



Питання анкети: Чи повідомляють Вас викладачі про поточну кількість балів, отриманих 
протягом семестру?

Деякі з викладачів- 16 
відповідей

Деякі викладачі оголошують 

результати в кінці семестру - 1 відповідь

Треба самому питати – 1 
відповідь

26. Чи повідомляють Вас викладачі про поточну 
кількість балів, отриманих протягом семестру?

Варіанти відповідей Кількість відповідей

Так 547

Ні 67

Важко відповісти 4

Власні варіанти відповідей 18

Разом 636

Результати опитування свідчать, що

більшість викладачів повідомляють

студентів про поточну кількість балів,

отриманих протягом семестру. На

запитання анкети “так” відповіли 547

студентів, що склало 86,0% опитаних, “ні”

– 67 студентів (10,53%), “важко

відповісти” – 4 студенти (0,63%).



Питання анкети: Чи передбачено процедурою оцінювання знань можливість виконання практичних чи 
тестових завдань повторно для покращення результату та набрання більшої кількості балів?

Власні варіанти відповідей

З деяких предметів – 11 
відповідей

Власні варіанти відповідей

Дуже рідко – 1 відповідь

Власні варіанти відповідей

Не знаю – 5 відповідей

27. Чи передбачено процедурою оцінювання 
знань можливість виконання практичних чи 
тестових завдань повторно для покращення 

результату та набрання більшої кількості балів?

Варіанти відповідей Кількість відповідей

Так 483

Ні 131

Важко відповісти 5

Власні варіанти 

відповідей

17

Разом 636

За результатами опитування необхідно звернути увагу

науково-педагогічних працівників на можливість виконання

студентами практичних чи тестових завдань повторно з метою

підвищення ефективності самостійної роботи та підвищення

якості результатів навчання здобувачів вищої освіти, що

передбачає підвищення їх мотивації до навчання і дозволяє

використовувати елементи студентоцентрованого підходу в

організації освітнього процесу.



Питання анкети: Чи потрібним є поточний контроль успішності студентів?

Факультет 

МЕВ та ІТ 

Так: 84 
особи 

(67,7%)

Ні: 15 осіб 
(12,1%) 

Важко 
відповісти:  25 
осіб (20,2%)

Інститут
економіки та 

фінансів

Так: 150 осіб 
(74,3%)

Ні: 25 осіб 
(12,4%)

Важко 
відповісти: 

27 осіб 
(13,4%)

Факультет 

ТУСО

Так: 196 
осіб 

(64,5%)

Ні: 61 
особа 

(20,0% ) 

Важко 
відповісти: 

47 осіб 
(15,5%) 

Юридичний 
факультет

Так: 6 осіб 
(100%)

Ні: 0

Важко 
відповісти:  

0

Щодо необхідності поточного контролю

знань, студенти у своїй більшості вважають, що

“так” – 68,6% відповідей. Думки решти опитаних

розділилися: відповіли “ні” – 15,9% студентів та

“важко відповісти” – 15,5% студентів. Це потребує

роз'яснювальної роботи з боку кураторів груп,

керівництва інституту й факультетів та гарантів

освітніх програм, адже поточний контроль дозволяє,

з одного боку, скорегувати свою роботу викладачам,

а з іншого – студентам побачити свої результати

навчання та мати можливість активізувати процес

набуття знань, вмінь та практичних навичок.



Питання анкети: Чи виникали у Вас конфліктні ситуації щодо об'єктивності та упередженості 
екзаменаторів?
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Так Ні Важко відповісти Не знаю

29. Чи виникали у Вас конфліктні ситуації щодо 
об'єктивності та упередженості екзаменаторів?

Варіанти відповідей Кількість відповідей

Так 215

Ні 413

Важко відповісти 6

Не знаю 2

Разом 636

Як свідчать результати опитування,

ствердно відповіли 215 студентів (33,82%).

Найбільше таких студентів виявилося на

факультеті ТУСО – 129 осіб (42,4%). Таку

ситуацію обов'язково потрібно розглянути на

вчених радах інституту та факультетів, з'ясувати

причини виникнення таких ситуацій та

запланувати й провести заходи щодо їх усунення.



Питання анкети: Чи знаєте Ви як врегульовуються  конфліктні ситуації щодо об'єктивності та 
упередженості екзаменаторів?
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Так Ні Важко відповісти

Щодо врегулювання конфліктних ситуацій

відносно об'єктивності та упередженості

екзаменаторів, то відповіді здобувачів

вищої освіти засвідчили, що лише

половина з них (326 студентів) знає які

процедури використовуються в

Університеті.

Це потребує розширити

роз'яснювальну роботу кураторів

груп, директора інституту та деканів

факультетів серед студентської

спільноти з обов'язковим

залученням органів студентського

самоврядування.



Питання анкети: Чи здавали Ви екзамени повторно?

• Не знаю, ще 
сесію не 
здавав

• Математику 
практично 
не 
перездати

• Ні• Так

276 
(43,39%)

351 
(55,19%)

8 (1,26%)1 (0,16%)

31. Чи здавали Ви екзамени повторно?

Варіанти відповідей Кількість відповідей

Так 276

Ні 351

Математику практично не 

перездати, це важкий предмет
1

Не знаю, ще сесію не здавав 8

Разом 636

Достатньо велика частка

студентів здавали екзамени повторно

– 276 осіб, що складає 43,39% від

усіх опитаних. Найбільше ствердних

відповідей дали студенти факультету

ТУСО (128 осіб), менше таких у

Інституті економіки та фінансів (92

особи) та факультеті МЕВ та ІТ ((53

особи).



Питання анкети: Чи зверталися Ви у деканат з оскарженням процедури проведення іспиту?
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Так Ні Важко відповісти

Перед керівництвом Університету стоїть

завдання як можна ширше ознайомити студентів з

їх правами та обов'язками щодо участі в

навчальному процесі та проводити моніторинг

якості викладання, навчання та процедур

проведення підсумкового контролю знань

студентів.

Дані опитування свідчать, що

порівняно невелика кількість

студентів (18,2 %) зверталися у

деканат з оскарженням процедури

проведення іспиту. З них найбільша

кількість студентів навчається на

факультеті ТУСО (70 осіб), хоча вона

складає 3% від опитаних студентів

вказаного факультету.



Питання анкети: Чи зверталися Ви у деканат з оскарженням результатів оцінювання знань?
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Так Ні Важко відповісти

Відповіді студентів майже аналогічні

відповідям на попереднє питання та

підтверджують необхідність проводити

моніторинг якості викладання, навчання й

процедур проведення підсумкового

контролю та оцінювання знань студентів.



34. Чи зверталися Ви до органів студентського 
самоврядування з оскарженням процедури 

проведення іспиту чи результатів оцінювання знань?

Варіанти відповідей Кількість відповідей

Так 108

Ні 522

Важко відповісти 4

Власні варіанти 

відповідей
2

Разом 636

Питання анкети: Чи зверталися Ви до органів студентського самоврядування з оскарженням процедури 

проведення іспиту чи результатів оцінювання знань?

Студрада не потрібна – 1 відповідь

Немає сенсу, студрада безтолкова – 1 
відповідь

Як видно з опитування, до органів

студентського самоврядування з

оскарженням процедури проведення іспиту

чи результатів оцінювання знань зверталися

лише 108 студентів, що склало 16,98 від

опитаних.

Навіть такі поодинокі думки

студентів потребують особливої уваги та

якомога ширшого залучення органів

студентського самоврядування до

роз'яснення можливостей впливу студентів

на організацію освітнього процесу та

підвищення його якості.



Висновки за результатами опитування здобувачів вищої освіти

З метою удосконалення та підвищення рівня об'єктивності оцінювання контрольних 
заходів, пропонується  

-ознайомлювати студентів з робочими програмами навчальних дисциплін та пояснювати де на сайті 
Університету можна переглянути відповідний документ;

удосконалювати засоби контролю виконання ситуаційних завдань з урахуванням складності кожної теми, 
обсягу навчального часу, який відводиться на її вивчення та забезпечення набуття студентами 
запланованих результатів навчання й компетентностей;

заохочувати студентів до активної роботи на семінарських та практичних заняттях, підготовки доповідей, 
участі в командній роботі для вирішення практичних проблем тощо;

ознайомлювати студентів з процедурами проведення поточного й підсумкового контролю та критеріями 
оцінювання знань як в системі Test-2003 так і з застосуванням дистанційних курсів; 

удосконалювати систему тестування при оцінюванні знань студентів, не обмежувати кількість спроб при 
тестуванні в дистанційних курсах для поточного контролю знань, застосовувати індивідуальний підхід та 
враховувати побажання студентів;

-надавати можливість виконання студентами практичних чи тестових завдань повторно з метою 
підвищення ефективності самостійної роботи та якості результатів навчання, що передбачає підвищення їх 
мотивації до навчання і дозволяє використовувати елементи студентоцентрованого підходу в організації 
освітнього процесу.

Науково-педагогічним працівникам:



З метою удосконалення та підвищення рівня об'єктивності оцінювання 
контрольних заходів, пропонується  

ознайомлювати студентів з Положенням про порядок оцінювання знань і умінь 
здобувачів вищої освіти ЛТЕУ;

пояснювати сутність процедур проведення контрольних заходів за кожною 
навчальною компонентою (дисципліною);

пояснювати сутність процедур використання критеріїв оцінювання знань з 
дисциплін, які вивчаються;

пояснювати необхідність поточного контролю знань, що дозволяє, з одного боку, скорегувати 
свою роботу викладачам, а з іншого – побачити свої результати навчання студентам та мати 
можливість активізувати процес набуття знань, вмінь та практичних навичок. 

Гарантам освітніх програм, кураторам груп та завідувачам кафедр:



З метою удосконалення та підвищення рівня об'єктивності оцінювання контрольних 
заходів, пропонується 

контролювати ефективність 
використання дистанційних курсів для 
поточного та підсумкового контролю 

знань студентів;

знайомити студентів з їх правами 
та обов'язками щодо участі в 

навчальному процесі;

з'ясовувати причини виникнення 
конфліктних ситуації щодо 

об'єктивності та упередженості 
екзаменаторів, запланувати й 

провести заходи щодо їх усунення;

розширити роз'яснювальну роботу 
серед студентської спільноти щодо 

процедур врегулювання конфліктних 
ситуацій відносно об'єктивності та 

упередженості екзаменаторів з 
обов'язковим залученням органів 
студентського самоврядування.

Директору інституту та деканам факультетів:



проводити моніторинг якості викладання, навчання, 
процедур проведення поточного й підсумкового 

контролю та оцінювання знань студентів;

запровадити як складову комплексу навчально-методичного забезпечення силабуси, 
які б враховували модель викладання дисципліни, сучасні форми оцінювання знань 

(тести, групові чи індивідуальні проекти, наукові роботи, презентації, проблемні кейси 
тощо) та процедури розподілу балів, якими оцінюються знання студентів за темами 

дисципліни, з урахуванням складності кожної, обсягу навчального часу, який 
відводиться на її вивчення, та забезпечення набуття студентами запланованих 

результатів навчання й компетентностей;

розширити залучення органів студентського 
самоврядування до роз'яснення можливостей впливу 

студентів на організацію освітнього процесу та 
підвищення його якості.

З метою досягнення відповідного рівня якості освітньої діяльності 
та якості вищої освіти в Університеті, що відповідає вимогам 
стандартів вищої освіти і потребам усіх зацікавлених сторін, 

необхідно: 


