
Опитування учасників 
освітнього процесу та 
зовнішніх стейкголдерів у 
Полтавському державному 
аграному університеті



Студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання
Стандарт: Заклади вищої освіти повинні забезпечити реалізацію

програм таким чином, щоб заохотити студентів брати активну роль 

у розвитку освітнього процесу

Поточний моніторинг і періодичний перегляд програм
Стандарт: Заклади вищої освіти повинні проводити моніторинг і
періодичний перегляд програм, щоб гарантувати, що вони

досягають встановлених для них цілей і відповідають потребам

студентів і суспільства. Ці перегляди повинні вести до безперервного

вдосконалення програми.



Опитування учасників освітнього процесу 

є важливою складовою системи моніторингу якості 

освітньої діяльності та якості освіти в Університеті
Нормативні документи, що регламентують порядок проведення опитувань

у Полтавському державному аграрному університеті:

Положення про моніторинг якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 
в Полтавському державному аграрному університеті (2022).

Порядок проведення та організації опитування учасників освітнього процесу та

зовнішніх стейкхолдерів у Полтавському державному аграрному університеті

(2021).

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/5555/monitoryng2022.pdf
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/5555/poryadokprovedennyataorganizaciya.pdf


Мета 

опитування

Вивчення думки учасників освітнього процесу та зацікавлених сторін щодо: 

• якості освітнього процесу та освітньої діяльності в Університеті й використання

отриманої інформації для її підвищення;

• стимулювання професійного зростання та підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників;

• врахування інтересів та пропозицій учасників освітнього процесу та інших

зацікавлених сторін під час формулювання цілей та програмних результатів

навчання;

• визначення рівня задоволеності здобувачів вищої освіти освітньою, організаційною,

інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою;

• узгодження результатів діяльності Університету з вимогами та очікуваннями

стейкхолдерів;

• отримання інформації про соціальні процеси та проблеми, які потребують свого

вирішення на шляху вдосконалення всієї системи організації підготовки фахівців

тощо.



Завдання

опитування 

• залучення усіх учасників освітнього процесу та зацікавлених осіб до покращення

освітньої діяльності Університету;

• отримання зворотного зв’язку щодо якості освіти та освітньої діяльності в Університеті;

• виявлення та усунення слабких сторін, визначення сильних сторін і поширення

кращих практик організації освітнього процесу та підвищення якості освіти;

• використання опитування як одного з елементів моніторингу системи контролю за

якістю освітнього процесу;

• отримання якісної інформації щодо навчання та викладання за освітніми

програмами, академічної доброчесності, а також стосовно інших процесів, що

впливають на якість освітньої діяльності;

• визначення ставлення здобувачів вищої освіти до діяльності науково-педагогічних

працівників, у тому числі про застосування інноваційних освітніх технологій і методик

навчання в їх роботі;

• підготовка аналітичних матеріалів для виявлення перспективних напрямів із питань

розвитку освітнього процесу в Університеті та формування пропозицій щодо

покращення його та освітніх програм;

• обґрунтування профілактичних та запобіжних заходів, необхідних для протидії

негативним тенденціям, із метою забезпечення якості провадження освітньої

діяльності.



Суб'єкти, які 
залучаються 

до 
опитування

Вступники

Здобувачі 
вищої 
освіти 

Роботодавці 
та інші

Науково-
педагогічні 
працівники 

Випускники



Формування політики внутрішнього забезпечення якості

Формування освітніх програм та навчальних планів, їх моніторинг

та періодичний перегляд

Студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання

Зарахування, визнання результатів навчання та атестація здобувачів 

вищої освіти

Кадрове забезпечення освітньої діяльності

Навчальні та інформаційні ресурси

Публічність діяльності Університету

Політика академічної доброчесності

Інформаційний менеджмент

Критерії якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти в Університеті



Залежно від 

періодичності опитування є:

• нерегулярні (проводяться для вирішення

завдань, що виникають у процесі освітньої

діяльності);

• регулярні (проводяться на постійній основі

згідно Графіку і є складовими моніторингу

СВЗЯО: опитування щодо якості освітніх

програм, якості викладання та навчання,

академічної доброчесності тощо).



Процедура організації проведення опитування

Складання Графіку проведення опитування учасників освітнього процесу та 

зацікавлених осіб в Університеті на навчальний рік (далі – Графік).

Графік формується на навчальний рік відділом моніторингу та забезпечення якості освіти, 

узгоджується із керівником навчально-наукового центру забезпечення освітньої діяльності та 

якості освіти, проректором з науково-педагогічної роботи і затверджується першим 

проректором.

Опитування можуть здійснювати структурні підрозділи та органи управління, 
залежно від цільової групи респондентів

Приймальна комісія Відділ моніторингу та 
забезпечення якості освіти

Відділ із забезпечення освіти дорослих 
та інноваційного розвитку

Навчальний відділ
Навчально-наукові  інститути 

/ факультети

Відділ сприяння працевлаштуванню 
студентів і випускників

Студентський сенат

Кафедри

Інші



Форми для проведення загальноуніверситетських
онлайн-опитувань

Google - форми АСУ ПДАУ

Анкета «Ресурсне забезпечення та умови 

праці очима викладача»

Анкета «Оцінювання якості підготовки 

здобувачів вищої освіти в аспірантурі»

Анкета для вступників

Анкета «Викладач очима здобувачів вищої 

освіти»

Анкета «Якість надання освітніх послуг»

Анкета щодо процедури вибору навчальних 

дисциплін

Анкета «Практика очима студентів»

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти

щодо обізнаності з принципами академічної

доброчесності в ПДАУ

Анкета для опитування педагогічних, науково-

педагогічних працівників щодо обізнаності з

принципами академічної доброчесності в

ПДАУ

Анкета випускника

https://cutt.ly/XZBM2kH
https://cutt.ly/1ZB1Rlv
https://cutt.ly/BZBNhyH
https://cutt.ly/cZBNFp3
https://cutt.ly/xZBNMj7
https://cutt.ly/0ZB1sPm
https://cutt.ly/qZB1cSy
https://cutt.ly/jZB2zcg
https://cutt.ly/BZB08GG
https://cutt.ly/jZB2zcg
https://cutt.ly/4ZB2A63


http://surl.li/datal

Google Forms



Анкети для проведення онлайн-опитування 

(через Google форми)



Анкети для проведення опитування науково-

педагогічних працівників

(через кабінет викладача в АСУ ПДАУ)



Оприлюднення результатів опитування учасників 

освітнього процесу на сайті Університету 

http://surl.li/chuzj

http://surl.li/chuzj


Опитування щодо якості освітніх програм 

• Анкети схвалюються Радою з якості вищої освіти спеціальності.

• Опитування проводить гарант ОП та завідувач кафедри, відповідальної за

реалізацію ОП.

• Опитування проводиться за допомогою анкетування у google-формах або

обирається інший формат опитування, найбільш доцільний для досягнення

мети проведення опитування.

• Узагальнені результати обговорюються на засіданні кафедри, відповідальної за
реалізацію ОП та Ради з якості вищої освіти спеціальності.

Результати опитувань здобувачів вищої освіти та зовнішніх стейкхолдерів

використовують для удосконалення освітньої програми.

Опитування зовнішніх 

стейкголдерів щодо якості 

освітніх програм

Опитування здобувачів вищої 

освіти щодо якості освітніх 

програм



Узагальнені результати оприлюднюються 
на сайті Університету

http://surl.li/chuzn

http://surl.li/chuzn


Опитування щодо якості освітнього компонента 

• Анкета схвалюється Радою з якості вищої освіти Університету.

• Опитування проводить викладач, відповідальний за реалізацію освітнього

компонента.

• Опитування проводиться через Кабінет студента в АСУ ПДАУ або обирається

інший формат опитування, найбільш доцільний для досягнення мети

проведення опитування.

• Узагальнені результати обговорюються на засіданні кафедри.

Результати опитувань здобувачів вищої освіти використовують для удосконалення
реалізації освітнього компонета.

Анкета «Навчальна дисципліна очима здобувачів вищої 

освіти»



Щоб пройти анкетування здобувачу необхідно:

• авторизуватися в АСУ ПДАУ;

• відкрити розклад заліків або екзаменів;

• пройти опитування з усіх навчальних дисциплін

відповідного семестру.

Щоб переглянути результати анкетування викладачу

необхідно:

• авторизуватися в АСУ ПДАУ;
• відкрити розклад заліків або екзаменів;

• ознайомитися з результатами опитування здобувачів

з навчальної дисципліни.

Інструкція для 

викладачів щодо

отримання результатів

опитування здобувачів

вищої освіти

Інструкція для 

опитування здобувачів

вищої освіти – в 

Кабінеті студента АСУ 

ПДАУ.

Підведення підсумків за результатами анкетування слід

проводити після завершення екзаменаційної сесії. 

https://asu.pdau.edu.ua

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/9453/instrukciyadlyavykladachiv.pdf
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/9450/instrukciyadlyastudentiv.pdf
https://asu.pdau.edu.ua/


Узагальнені результати опитування здобувачів не оприлюднюються на сайті.

Анкети для проведення опитування студентів 

(через Кабінет студента в АСУ ПДАУ)



В АСУ ПДАУ створено можливість збереження і 
перегляду узагальнених даних щодо анкетування 

здобувачів вищої освіти



Функції  підрозділу, відповідального за проведення опитування

• призначення відповідальної особи за організацію та проведення опитування;

• надання консультацій особам, які беруть участь в опитуванні;

• проведення опитування;

• здійснення обробки та аналізу результатів опитування;

• формування пропозицій щодо врахування результатів опитування з метою підвищення

якості вищої освіти та освітньої діяльності;

• складання звіту і передача його до відділу моніторингу та забезпечення якості освіти

Навчально-наукового центру забезпечення освітньої діяльності та якості освіти.

Завдання відповідальної особи за організацію та проведення 

опитування

• коротко пояснити респондентам мету і завдання опитування; 

• наголосити на важливості опитування для підвищення рівня якості освіти в Університеті; 

• акцентувати увагу на анонімності опитування й використання результатів тільки в

узагальненому вигляді.



Інструкція щодо проведення опитування



Здійснення обробки та аналізу результатів опитування

• Для репрезентативної вибірки до процедури опитування має долучитися не

менше, ніж 30-40 % учасників освітнього процесу.

• Відповідальна особа впродовж 15 днів із дня його закінчення повинна

узагальнити результати опитування та оприлюднити, за потреби, на сайті

Університету.

• Обговорення результатів опитувань здійснюється на всіх рівнях (кафедра,

факультет / навчально-науковий інститут, Університет) з подальшою

розробкою пропозицій щодо підвищення якості освіти й освітньої діяльності в

Університеті.



Дякуємо за увагу!

Із питань щодо організації та проведення опитувань в 

Університеті  звертайтесь:

корпус 4, ауд. 411, 413


