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I]олодимир БУГРОВ
'JI

ВчеrtоТ ра,,tи Киl'вськоI.о lIal
lliверсиr,ету iMeHi'Гараса Шевченка
<<ОцiнtоваII tlя я Koc,t.i ocBiTHbo1.o процесу
в Киiвському нацiональному

унiверситетi iMcrli'fараса [[Iевченка здобувачами

освiти>>

Bid 0б червня 2022 року
Заслухавrпи й обl,оllорив|IJ},l lI(()lIoBiltb llpopeкTopa
з науково-педагогiчноТ роботи
Андрiя Гожика <Oltilllc-lllalIIlя як()сt.i tlcBir.ll1,o,.n',rpo,,ecy
в КиIвському нацiональному
унiверситетi iMclli 'I'apaca IllcB.lcltKtt з,rtобувачами освiти>, [Jчена
Рада КиТвського
нацiонального ytliBcpc14,Ic.l,), ivlclli 'l'apaca IIIЬвчсrrка (.ira,,ri
Уlliверси,гет) вiдзначас, що
одна iз базових виi\,l()I' с l,},jlcll I,()Itcl',I,pOl}aIloI,o ltiltxorlty
- виявJIеI'ня задоволеl.tостi
здобувачiв освi,ги Ital]LIatlIlяM. tlcBillriпlи IIроr,рамами.
Тхнiми компонентами, якiстю
надання ocBiTHix IlocJI),I, сгаjlo tlрitlри,гсr,ом
у /iiя.llьllос,гi Bcix факультетiв/навчальнонаукових iнст.ит.у,гiв Ylri всрси.гс,r,у,.
Унiверси,геr' оrlIlиМ iЗ ItcpIII14x в YKpaiHi започаткував
щорiчнi тематичнi
опитуванI-tя злобувачiв. l lочиltаl<1,11.1 :] JIlо.гоI о 2009
року, факу.l,ы.е.г соцiологii в межах
НаВЧ'IJIЬНОI ПРаК'ГИКИ С-Гv;tСttl'iв з,,liйсtlкlс п,lonil,np""io"b
опитування UNIDOS
(УНIверситетське /{()С:li;rжсttllя ). I (с оI]иl,уванIlя
llроl]оля.гь с.tуденти TpeTbor.o та
четвертого kypciB факу.lrь,гс гу' colti<lllol,iT пiд керiвtlицтвом
науково-ttедагогiчних
працiвttикiв факу_llь,гс,гу col1icl;lcll,iT" lIpatliBtlиKiB навчальноТ
лабораторiТ з прикJIадних

соцiологiчних

,;Itlc.ll i,,t>ttcll

b

t

sociologichnyh-doslidДr=lц) i за ,,i;r rр"Й*," ,..рЬниll,tва
Унiверситету. Всього було
проведено l7 хви.ltь r,ttllli,ttlplttII,()I]tIx ,,(t.lcjti,,()ltetlb"
рсзYлы.ати яких с :Jагальнодос-tупними
(http:i/unidos,univ,kicv,цif]q r&11_!lЦ--р!,u_,Jаý]jdД.цдуз).
Irtopiчtlo аншiзуються у звir.ах
ректора i нео.'(lrОразоl]0 С-lV1,1;1зл-lрt lliirc.IaBo,o jЙ ltрийняrтя загаJIьноуIIiверситетських
рiшень щодо l}i(OcKtrlIa.]lclllIя tlcllitIlbtl1.o Ilpoцecy в Унiверситетi (розроблення i
запровадЖення KoHltcltltiT викjlаjlаIiIlя iltоземних мов LIa
неспецiальних факультетах/в
навчапьнО-науковиХ itlсr,иr,l'гах. ll()cl,1.1lclltlя пракl,ичllоТ
Itiilго.tовки тоlцо).
Опитуванrrя tJNID()S з;tiйсtIlО('.lt,ся ccpcll /lвox ка.гегорiй
Здобувачiв:
а) першокурсн и Ki в фа Ky:r b,r,c,r,i B/i t tс,l,и,l,у,гi в r.a Ko.1te/Iжi в;
б) стулеНтiв 2-4 курс)' IlавttаIitIя ()Р <бакаJIавр), 1-2
року навчання ОР <магiстр>,
стулентiв третього рiвllя виlI(оi'осlliги (acllipalrTiB)
факуль,гетiвiiнститутiв Унiверси.гету,
студентiв старших KypciB ко;lсj{>ltilз.
Iнструмен,гарiй ltих оlltl,гVl}аliL (за Зав/lан}rями, визIlаченими
Навчальttометодичним I(etIT,pOM clpt.altiзaltil' tlcrlit.ttbo1.o IIpOIlecy i вi,ltдi,llом
забезгtечення якостi
ОСВiТИ) РОЗРОб,ПЯС фаКУ.llь'l'с'l' ct,lttitl,tcll,il'. а
у.u,-uлuп.нIIя резуJtьтатiв i пiдго.говку звiтiв
здiйснюс навчалt,Iiа .llабора,l,орiя з llpllK"r|allниx соцiологiчних
дос.ltiдже}lь пiд загальним
керiвниllтвоМ ЗаВi711,;;;1,1а кафс;tРl{ \{с.I,()/lОлсrt.il' r.a меr.олilз соl(iологiчltих
лос.lliлжень
Миколи Сидороllа.
СУцilrьlrс OlIt,ll,),l]aIlIlя IIcllIll()I(\ l)сIrикiв
факуllы,сr,iв/tlавча;tьrlо-[lаукових illститутiв
та ко"гtедя<iв мас IIа ;ucl,i t1,1риrлаllttяt й аtlа.lIiз irlформаrlii.цля планування
насr.упноТ
приймальноТ KaMltallii"l,a заlI()tlа,гк),,вzlllllя монi,гориr{гу
вс,гуIIttикiв певного року. Зокрема,
опитуванНя сtIрямОву(-,I-ьсЯ tla l]иl}llсLIIЯ мо,гиваltiТ абi,гурiсн.гiв
дсl отриманI{я вищоТ
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освiти; факторiв вибору ЗI]О la Cllcllia.,lbt-toc.гi
д"rlя навчання; мотивацil першокурсникiв
до навчання; очiкуваilь IIерIlIокурсllикiв вiд лlавчання; планiв першокурсникiв
пiсля
завершеНня навчаIItlя .га Txllix с.lчiкувtttll, lli,ц
риttку працi.
HaToMicTb вибiрковс оtIиl,VвilllIIя сI,чJIеFIТiв 2-4
курсУ навчання ОР <бакалавр)), l2рокУ навчанL{я оР KMal.icrp>>. сг1,;tсllгiв третього
рiвня ВИшоТ освiт.и (аспiрантiв)
факультетiв/навча:lьIlо-tlаукових illc ги,r,утiв Унiверси,гету, сту,центiв
старtпих KypciB
коледжiв здiйснюсl-ься З ме,гоlо вивчеllllя j.xHboТ
думки про рiзнi аспекти стулентського
життя в Унiверси,ге,гi. а,гакож. зокрсма.
монiторинiУ оцiпЬ"uп", .,.удентами:
- рiвнЯ власноТ зailoBoJlcttoc-l,i
рiзllиr" u.rrЁп..ами освiтнього процесу в Унiверситетi,
на факультетi/в tiавчаjIьIIо-tlа),коt]омч
itlсr.иr.у,гi:
- умов навчаlIIlя в YrliBcpctlr.c-l.i:
- якостi освir,и в YlriBcpct,t,t.c,l.i:
- власних персIIск,гt4I] IIа
риltк\/ ltpzttli:
- MaTepia.llbl{o-l,exIIi,-ltlt,lt,tl ,]абсзllс,.lсtIriя.
IIозаакалемiчнот пiдтримки та
iнфраструк,гур и Yl l
i

Bc1.1c

1,1,1.с.гу, :

- якосr,i фуrlкr tiolr vl]ill

l Il

я c;lr ;ltб У

lli

всрситету.

Неоцiненttий jlocBi,,l jtclcJli,,tiltcttlrя заl{оволеltосr,i
з/lобувачами якiстю ocBiTHix
програм Унiверсит,сr з,,lобувас завj(яки
учасr,i (з 20l3 Ъопу) в Свропейському
дослiдженнi tj-Multirank. Якс ll11'pi,atl()- за ,ruanoa метоlIикою,
опитування за
3-4 програмами Yrli всрсиr,с,l,ч в
'роводить
рi,зr l.tx IрсlIмеl.них област.ях.
Новий е,га|I розвt4гк}, ()lIи,Ivl}illlL з;tобувачiв був заIlоча.гкований
25 червня 20l8
року при зal,Bep/{iкetllti [}чсlIсlк) pajtoK) Уlriверси,ге,гу кСr,ратегiчного плану
УнiверситетУ на
перiол ztil B-zozs DoKv)). 2я розвитку
сиt,r,
-, \,lllL,q,i r/L vLlUl.,llIUllt-S[Ialeglc-plan.por)
у Межах цiлi (Формування
сuсmемu забезпечеttltя яK()cllli oc,Biпlttboi' diяльtrойi
mа Buu4oi' освimч в YHiBepcumemi)
llаIlРяМ\/ розви.Iкr,б1,.lrо визIIачене завдання 1.3. *
<<Збiр,
\\JvLIr,
qпuJaLJ
аналiз mа
Iijl]l":"::..:]''']]']Io.
iнmерпреmаtliя
ittcfloplttttlii' tt7lo ;tt;it,,tllb t!авLlаI!llя l1ta вuклаdаttttя,
mому
чuслi ulляхом
у
опаmувань учсtсttuкiв сlсвimпьо.,о tllrоцесу>>. []изllачеltltя ,гакого
зав/lання повнiстю
вiдповiда€ вимоI-ам базсlllсll,tl ,rl()K}'N"lcI{ Ia <Сr,андар,ги i
рекомен/lацiТ щодо забезпечення
якостi в Свроllейськом}, lrрос,горi виttlот освi.ги (Ёsс)>-(зокрема
стандартам 1.3 i 1.9) i
ст,tло вагомим кроком ,,to
форпtr,ваliIIя Сис,геми забезttсчеFlIlя якост,i освiти та освiтнього
процесу в КиТвськ()]vt\ llallitllra:tI)lloмy
угriвсрси,ге,гi iMeHi 'Гараса Шевченка
t

I

(stсlrl-ofЪduса1ion-md-еdrrсаtionаl-nrсreqqrrrlf\ITа,'^,o^.,,,-^

Здобувачiв освi,ги з Mclolo l]ияв_ilсlIIlя TxrrboT заllоволеностi
програмами. Тхrliми KOMlIOllcl1,1,tli\,lи l,zl якiстю налання
";;;;";"r,"';;;;;;r"
ocBiTHix
послуг, а також
прозорiстrо й об'ск гивltiс,l Kl розI,"Iяi lv звернеlIь с,гулеrrтiв,
piBHSM iнформаuiйrrоТ
пiдтримки ToпIo. Ili lrаукоl]о-IIс,ilаl,()l,i,lliий llрЪIliвlrик, Hi гарант
IIрограми, Hi завiдувач
кафедри, Hi
KcpiBttиlt,l,Bo ко-ltелжу/навчально-наукового iнсr.итутуl
факультету/Унiверси,l,с,l,\, Ilc мtlяtr гl, буr,и о,raо,,a,r"r" в нал;lежнiй якостi
освiти, не

знаючи /Iумки з;tобува,titз tlcBi,1.1l.
З ме,гою реа;riзirltii' lI()C ItlI]jICllllx rti;leй бу,lrо с.гl]оре}lо навчальну
.lrабораторiю
соцiо-цогiчriих l,а tlcBi l.ttix ittlc"li,,lil;ct,,, (hltpr,//rb.iology.

laboratori},a-sociologichn),h-ta-oýr,irцrtr_Cq Ka пiлllорялковусться
проректору з
науково-Педагоl,i,tltоТ робоr,и дlt,,tpil<l I'ожику i координусться
деканом факультету

соцiологiТ Вален,гиtttllо Чсl taK.
Завдання лабораl,ttрir'. зокрслла. laKi: а) сисr,ема,гИчне вивчення
громадськоТ Думки
ЩОДО НаВЧаJlЬtlСll'. ltar,'KtrBtri'- tlctЗilttыll'. llрофорiеrrr,ацiйнот т.а iншоi
дiя",rьностi
Унiверсит,ету; б) збираllrlя "Ia tlбрtlб;tсtlllя .b,rib.,io,-i.,Hoi' iнформацiТ
пiдвищення
для
ефективностi уllраlз.tliltських pitltcltb_tI(O/r(o якосr.i освi.ги.

...uoparin" позитивного iмiджу

"2_

Унiверсите,гу, л) викоlIаIllIя c()Ititl,ttll,i.lltиx
досJ]i/t}кеIIь на замовлеFIIIя струкryрних
пiдроздiлiв YHi верси,гс,l-\/.
Розроблене i за,I,']срilжсIIс
l, ,tcpBtti 2020 року [Iоложення про опитування
ЗДОбУВаЧiВ ОСВi'ГИ i tlауков0-IIс,'lаl,огi,r,,"*
працiвникiв КиТвського нацiонального

yнiвеpсиr.етyiменi.I.аpасaIIIcв.lcltкat)дoзвoлилo

розширити блок [Iиl,аllь ollillltlllalrIIя с,l\//1lсl{l,ами якосr,i
t з.-р" вади'и на постiйнiй
ocHoBi: а) моrti,гориltt, ttpottcciB lIaBtlalltlя й оцiнlованltя
"a"tшстудентiв
за дисциплiнами;
б) монiторинг освi,гrt i х tpclt,paM,I,al ItlBllaJl Lltих ttrlaHiB.
MoHimopu,e ocBitttttix п|)()?р(l.|1 l11a ltавчальtlllх планiв
з/Iiйсtlюс,гься раз на piK
шляхом опи,гуваIittя з;ltlбува,tirl Bl,ttlYcKlloI.o курсу ocBiT-ltboТ
проI,рами (далi ОГI) з
метою вивченIlя llумки с I\1,lct1,1'lt. зокрсN,lа. IItoilo:
- aKTyiL,Ibнocr.i зшliс.1.1 OlI. Bi,,ttltllli,:tllcrcr.i
змiсr,у ОГI очiкуванrrям сr,удентiв;
- вiдповiднtlс,гi заltJlаllоl]аllих I} ()ll l.a
оl.римуваних ПРоцесi навчання
результатiв
навчання та компсl,сll,t,ltосr,ей о,liкуваllltям cT:ylteHTiB, у
вимогам i запитам'aучua"оaо
ринку працi;
-форм i ме,го;tiв t]t{K.rIa,;lallIlя. llрозоростi тa зрозумiлосr.i
оlliнювання, органiзачiТ
навч€lJIьного проI(есу" Bi,.tcy,1,1tt,lc,l i ,,(1,1ct<pиMilraltii i
.rtо,гримання принципiв доброчесностi,
орiснтацiТ процесУ вик"rlаilаtIllя lIa Ilо,l,Рсби Сгуленl.iв (Ётул.пr-оuйричнiсr,ь);
- якост,i скJIа/lоl]их OlI. зtlкрсма l'xllix ,гсоретичttоi
r-a практичноТ компонентiв;
- якостi та дос,tуI Iltclc-t.i МС.I'о;lцr; 11<l1,o забезгrечення
ОГI;
- якостi MaTepia-rtblltl-1,cxrli,-lllcll,o забсзIIечення
та yMol] навчання;
- якостi lli;l,грипtкl,t в ttal1,1altlli Bilt
trауково-пе/]агогiчних працiвникiв та
адмiнiстрачiТ факу;I I,C I \ r'Ili,l t]tlil"'lllll()- |lil\ K()l]Ot.o illс,ги,гу.t.у:
- задовоJlеttос l,i liat l]tltl llя \l. l].lilc l tt rl и yct i хам и.
r

I

I>

Опитуванttя

I I

t

з;tiйсltкlс,

(за

t

заlIи,гом факуlrь,гету/навчально-наукового
iнституту/ко.пе2цжу) llttl]llilJIbIla ;lабораr,орiя соr(iолоl.iчних
та ocBiTHix ДОСлiджень.
Результати опитуваIlIlя викорис,l.оI]уI0.1ь I,аран.ги OIl, вiдповiднi
факультети/навчальноHayKoBi iнстиr:у,ги. Ko-,lc.,l}Ki llplr tlltillloBaHlli
робоr,и за npo.puro, i необхiдностi
внесення змiн ло ОII.
MoHimopuHz tlprltyec,iB l!aBLlclltl!я l11a оцirtювання сmуdенmiв
за duсцuплiна,uu
ЗДiЙСНЮСr'ЬСЯ IIIJ]ЯХОl\,1 II(occмcc,l,poBol,() оllитування
cTylleHTiB шlодо викладання певнот
навчulJIьнОТ дисllиlIЛitllt з llcтt)I() l]t,ll]tIсIIIlя
студен:гiв
l(умки
про:
- актуальнiсr,ь ,l{исltиl1.1liltlл l] KoI1,I скс.гi вiлтlовiлноТ
ОIl;
- форми ],а меl,оJlи I]икjlаitillIIlя. llрозорiс,гь
i зрозумiлiсть процедур оцiнювання
знань з навчаlьноТ /lисl t}{lt,,t i l llt:
- якiсть i лос,гуIttliс,t,t, МС'I't),'111rlltих ма,герiа.rliв
з навчаJIьноТ дисциl-tлiни;
- роботу }lavKol]1-1tc,,(al,c,ll itlIlllx tlpalliBltиKiB.
якi читають .ltекцiТ, проводять
ceMiHapcbKi або rtpaK.tlt,ltli зi.lIIя I"IrI ,] lIillttIаjILtlоТ
rlисt(иIt.lliltи.
Опитуванltя з;liйсllttrк),I l)ся (lакч.;lь,гсr,ами/навчаJlьно-науковими iнститутами,
коледжами за меl,о.,l(Иtl|I()j' Iliit,t,римlки llаt]чальноТ лабора,горiТ соцiологiчних
та ocBiTHix
дослiджень. Резу"ltь,га,ги 0llи,I,чl}аIIIlя використовують гаранти оп, вiдповiднi
факультети/навчальIIо-llаукOвi iltс.l,ttr.у,ги. колеztжi при оцirюваr,нi необхiдностi
навчilJIьноТ дисl(иtt",liltlл ;1",1g оII. вlIсссIIня змitt
:to }iавчальноТ дисциплiни, оцiнюваннi
роботи HayKoBo-Ilcjla t-t,t l,i.t l l и х pal i tз l t.l Ki в.
З ме,гоlо забсЗltс,tсlttlя мtlilt-,tl,ttзrlс,гi узаI,аJlьIlеIlня в межах Bcbol.o Унiверситету
обидва HoBoзal]poBajl>lcclti оIlи,|,\,вztIll|я llровоliяться за €диною методикою
i з
використанняМ с/(иlIиХ OIlиl,VBajlblttrKiB"
розроблених вiддi.llом забезпечення якостi
освiти, факулы,еr,ом collioлn,,i,' i tlzttз,lа;lьttою -цабораторiсю
соцiологiчних та ocBiTHix
ДОСЛiджень. Факу;rыс,t,/лlаt,.1а.rl1,II()-Ilауковий itrс,гиr.у.г, коледж,
що проводить
опитування" моrl(с l]IlOc].l.I.t| llctlбxi,,(tti jloTloBltellttя /Io опитувIIJIьника,
не змiнюючи
I t

I t

t

з

формулюванЬ заI,а"ilьIl0Уltiверси,гс,l,ськоI,о зразка.

проректором.

затвердженого профiльним

Карантинlli обмс>ttсIlIlя Oc,Itlllttix рirкiв с,гаJIи викликом
для обох лабораторiй, але за
УЧаСТi HaYKoBltiB факr',tl,,t,с,l.r, coltitl,rol,ii бу_rrи вiднайденi методичнi
рiшення, що
дозволили не-гi;lьки llp()it()B)|(1,1,1I1 ()tIlll,\IBalltlя. алс й збiльlпити
кiлькiсr,ь
з:tобувачiв,
якi
взяли в них ylIac,I,L, 'I'aK, якIlt() \, ,,((,)караtI,гиttllий_ lrерiол
в оlIитуваннi

старшокурсникiвбра.lttl)'ЧаСl'l)б;tи'tl,кt1 ,1,исячi
осiб(20l7рiкpiK - l002 особи). го,r 2()2() ptlrri бr."tсr оllит,ано
з992 особи,

Показники могjlи

б

буl.и

lltc

виIIlими за

tJNlIjOS серел

toiд,20l8piK-980,20l9

у

202l poui * з576 осiб.
умови належноТ взаемодiТ

факультетiв/навча;lь,,,r-,,оuпо*лtх illс,1,1t,гу,,ir.'фuпуJIьтетом соцiологii.
Питання взасмодiТ
полягас не т,i"lIьки V tttt,,talllli ак,I,\,аJILl,их lIоIIIтових
аДрес Злобувачiв т.а гарантуваннi
анонiмнос,гi. zutе ii r, роз'ясllсlttli :l,'1tlfi1,1;д,lдм ва}кJIивосr.i
опитувань для вдосконалення
освiтнього Ilpollcc\, (tlclli,Ilrix IIp()l,pa\{. IIавчаJIьtiих
;1исципrliн) i у налагодженнi
зворотIlьОго зв'язкУ зzl pcзyJlI)l,alI,zl\lll ()lIи,гуваIlЬ (з;tобувач
освiти мас знати, що його
думка буле почу,га i oltpal11,oBatla).
Аналiз резуJIьт,аl iB. оr,римаllt,lх IIри опитуваI{нях,
дозволяс не тiльки вuзначumuсь iз
piBHeпt заdоволеttоспli _lОоб|,ва,tт.lttt
1liзttttлlLt аспекmамu якосmi ocBimu, але й порiвняmч
показнllК конкрс,гllоl' ,tltcttl.tlt-liltl.t (ll;ltlt
рами. фаКу_lrь.го.гуltlавчальllо-наукового iнституту)
iз аналоziчнttц,ttt ll()K(lJltltK(!.1llt itttltttx ;t".it",ir,i,t (llpol-paM,

наукових iнс,t,и,гу,t,ilз. Ytlillcpcltlctr rl rti",lclMy). а,гакож (за факулы.е,гiв/навчшIьноумови сталост.i пи.l.ань
анкетування)
зробttп1ll Bll(,t!oBclK ttyoOo .l,c,tti.utHoctпi/tteycпitttHocmi
в)!сtlmuх dля покраu.|ення
t1o lactKttdt:.lti,tttol, пidmрш,мкu diяльносmi
захоdiв,

duсцuплiнt,t/проzра"utt/вttdl,

Дуже
iнформативниМ Ill().'t() r cltitlltlclc,гi лiи
факультетських/iнс.гитутських i
загаJIьноунiверсиr,еl,сI)к1,1х lri;tpoз;ti;lil} в
умовах каранl,инIlих обмежень с порiвняння
показникiв /IoIlatlJ(cпti,ttltlr.tl rrcpio;t1 iз IIо.гочI{ими
даними. I{априклал, зафiксовано
недостатнЮ llpoilrфop1,1clllatlic,lt, II[()i lo iliяllbltocTi бirrьrпостi
факуrrrr.r.rп"* i
загаJIьноунiверсиr,с],ськ}-lх с,гр\к,г\/рIll,{х lriдlроз7liлiв.
A-lle якшlо про iснування та
дiяльнiсть Мо,rIо;liжlIОl'О llclI'I'p!' к),jlь,l,урlrо-естетичного виховання i нтсА
не знак)ть

близько 70% з;tобувачiв. lIp() rrp,rrPcili;lKoBe бюро с,гулентiв
науковоt,о iнсr,и,гуr,r,. cI\l,(cIJ,lcLK\ pally l-урl,ожитку, кафедру факультету/навчальнофiзичного виховання i
спорту нсК
бjlt,lзl,кtl 10%- lо llp() (-'lу;tсlrrський lIарлаr.й Уtriверситету
не знас не
бiльше як l2o/o. а Ip() /,lcкa l Ia I. 4'|о.
ВiдноснО вис()к(),() (з-] ба;rilt i,; 5) i cтaбi.ltbllolo за
ocr-aHHi роки с оцiнка
вidповidносtпi llepe_,tiK.t, rftrtxrlr;tп, t)ttc,ttt,tп,ltitt i lyiLtetl ocBimHboi'
проZра.мu. При Llbo'y
спостерiгасться tli;tlvI it tl ta .,t1,1ttzt l,t iKrl lIil
рiзllих факу",rь,гс,гах/в FIавчаJ]ьно-наукових
iнститу,гах. Зокрсма- tllliltKa lзi,,(tltllli,ttroc,l,i зросJIа Ila 0.3-0,4
бали в FIHI фiлологiТ, ннц
кIнститут бiоJrоl,iТ,га Mc.,l1,1llt,ltJ1,1)). Ita
i
комlr'lо,герних
наук
та кiбернетики. HaToMicTb в
ф-l
нш високих ,гсхltсr.;Itll,iй. I il II жr,,рltа;liстики, на
фiлософсrпоrУ ф-тi i на ф-тi
ралiофiзики. еJlскl,рtltliки ,l,a к0\4,1'к)l.срlIих сис'ем оцiнка
фахЬвих дисциплiн знизилась
I

на 0,3-0,7 балiв.

Ще вищоlо (3.9 бa.,till

iз _ý)

iз Ilсl]сJIикоIо ,гснденцiсю ло зростання с оцiнка

здобувачами якосlпi Bt.tK.,tudatt ttя rРаховtж duсьluплiн. IJайбiльшl
вiдчутне зростання (на
0,3-0,5 балiв) фiксус:r.l,ся в IlIlI I <<Itlc-l иr,у,г бiолоl.iI та медицини)),
на хiмiчному ф-тi та в
HHI права.
На жаль. BiдHcrcllcr Ill4:]bкol() за"llиIIlа(],гься olliHKa Здобувачами
освiти фор"uування (за
рахунок фаховшt ducryuп.litt) clKпl,|,a.lt llllx lta puHKy праtli пракmuчн1,1х навtlчок, хоча й
тут

простежуеться Bi,,tM il l tt ic,t,b \, хilрак,гсрис,[и ках
факулы.еr.iвlнавчально-наукових
iнстиц,гiв - "lIi;lерпци r, ф-l ctlltirl.:lor il,. lIIlI "Ittс,гиl,ут l,ео.llогiТ".
механiко-математичний
ф-т, HHI фirlo.rlol,iT. \,як}lх.].l ()c,lalIlliii piK oltiltKa злобувачами зросJ]а на 0,4-0,5
балiв,
q

HaToMicl,b oItitlKa lIIll Bt,lc()Kll\ lсхll()jlоI,iй i
ф-.у радiофiзики, електронiки та
комп' ютерн их с ис,l,с N{ .J L l l l,,lilc L а ()._] -(). _5 ба.lr i в.
Суттсво (lra 0.1-0.8 ба,liв) зрtlс:tа r,Bcix струкl.урних гliдроздiлах оцiнка
вuклаdання
-в
iноземноi' MoBu- Ilto. раз()Nl iз зл.лсtllltсllllям майже
гriвтора рази тих с-ryдентiв, якi
вважають за rrеобхi;ttlс збi.lll)IIIvl]ilI14 обсяги викJIаiiання iноземних
мов, пiдтверджус
успiшнiсть реал iзаl 1iT Kot l l tcTl l lij' ви K;ta;(al l Ilя iгtозем них мов.
l

:J

r

r

Серед проtlозиltiii

cl,yjlcl1,1.il]
.IIlоjto покрапlення якосr.i освiтнього процесу в
tlocllijll,,,lolliltx,c
(46.4й о[lи1аних) наdання зdобувача,u освimч
р()ки
бiльu.tuх Moэlc-rllt'oclllel'| cclMoc,tltiГttto:-o вuбору
11авчальнLж KypciB, що, враховуючи
практично абсолюr,ll), clltlбojlr,. :JaIlp()l}ailжeIly вну,грiшrнir"
попuпьно-правовими актами,

Унiверситетi

.ltlза

фактично означаС вимоI,у ,,to кафс;rр i ;tc*al,a,ii" *Ърс,.кiше дотримуватися запроваджених
в Унiверситетi lropM. Ila;tpy,1.oMу ivlicl lti (44,4%) кiлька poKiB
поспiль залишаеться вимога
<<посLLлumu зв'я,зок ttleopelllultlll.!x зltQttь з пракmuкою>>,
шtо свiдчиl.ь про необхiднiсть
подальшого B/locKOtlajIcllllя IIal]l|il,il1,1lиx ,Ilисl[иllJliгl i llа,цання
Тм практичI{оТ орiентацii.
Простежу('I.IlСЯ сr.абi"lIlIlС. \()tI i tttllli..tl,tlc (rIa 0.1-0.3
бши Шфоку1, зростання оцiнки
студентами l,аких 1,1l,tc tlcllil'tIl,Clj'.tiя-tt,lltlc.l,i (tll1illки Bi.rt
5 да 6,2 балiв iз 7 можливих):
сmавлення вuк-tt,сtdсlчiв,7lеtl.t,tпсlttiя lll(l (,ll?alllvc Унiверсumеmу
сереd робоmоdавцiв,
можлuвiсmь on,lplL|lal1lll Koltc_t,-lbttttttyittl вuк-паdача,
фаховi ,nonrro mа вмiння вuклаdачiв,
dополtоzа вuклаdачiв .l,rлpitttetttti c,tlt),de,ltll1cbаtlx пUmанt),
якiсmь вutспаdання за освimньою
про?ра,мОю, процеdt:рLl CB()(|Lluc,l!(),,() l11u o1,1epalпuBtloi?o
розв'язання спiрнuх пLlmаньтощо.
ВодllочаС ottittKct t)iя.,tt ttrlc,tlti \eKctttamiб коJIиваfl.ься Bi:t ((ДУже
добре> (ф-т
СОЦiОЛОГiТ, HIlI ВИС()Кt,lХ tcxlltl;ltlliii. lIIII <Iнсr,итуl,
l,еоJIогiт>, iсторичний
ф_т) до майже
критичного <задовi;lьtltl> (IIlII IIpalra.
ф-,г комlt'ютерl{их наук та кiбернетики, HHI
журналiстики). [}ик.ltикаr, грl"lвоl,\ з\IсIIIlIенIlя Ki-ltbKocTi стулентiв,
якi вiдвiдували не
менш як 75% IIрак,гlJIIli1,1х заllя,1,1,. а ,I,aKo}K вiлсу,гнiсто ipoa.,,u"""
вимогливостi ло
порушень aKai(eMiчlttrT,,1tlбptl.tcctttlct,i {()вариlIIами IIо навчаннк).
За 20201202l i 202,112022 Ilal]'lzl,tl,}li
роки IiавчаJlьною _пабораторiсю соцiо.llогiчних
та ocBiTHix ltocзIi,,tжCltt, (завi,llуваlI l}iкlорiя JIапiна) було здiй.".i,о
299 монiторингових
опитуванЬ що/(о якtlс,li ocBi,t,llix IIp()I,paM (ll2 OlI за piBrleM бакалавра,
l25 ia piBHeM
магiстра i 62 за piBrlcrt ,,t()K I ()ра (li" rtlсtlфii').

За

резуJlЬ l,аt,гili\,ltI

llllx

()llIl

I}allL

llози-t,ивlIY вi,ltllовiль на lIи.га}lня Щодо
ознайомленоспti iз ttlltlttc,t).\,p(l.|ltt r;ttбtl7l,t, tltl(]LtajlbttLx c)uctluп.rtitt висJIовлюtоть
бiльше 80%
здобувачiв бака.ltаврагr ic,rtlptltllltll,rl i хiмiчноr-о
магiстратури
географiчного ф-..у,
ф-тiв;
ф-ту iнформаlliйних гOхltо;tоt,iй. п,tcxtttliKo-*u,,,.йur""no.o i економiчний
ф-тiв, IH-Ty
пiслядипломноi освi,l,и. Bo,,1llt),Iac бillblllc З5% злобувачiв освiти
бакалаврату HHI
фiлологiТ. факу-lIь,гс,t,r' кOмII l() |cpIIt.lx t{ayK l,а кiбернетики, магiстрiв IH-Ty
пiслядипломltоТ ocBi,t,l.t. IllII llpaI}a ,]аяl]-lяI(),гь. IIlo воIIи lte знайомi
iз rцим питанням.
ЗаДово,ltеttiс,гЬ llаяl]llоl() i tзi.t1,II()\I), .rtocr.ytli (у
робочих IIрограмах дисциплiн)
iнформаt,liею t,цоdо з-ц,tiс,пt.1, dttc,tyLttt.,titt lllu крumерiямu оцiнюва|tня
зазвичай виявляють
ПОНаД 75YО ЗДОбУВаЧiВ trСВirи Вiйсl,ксlвсll,о iH-r,y, IlI{I <Iн-т.гео.llогiт>r,
соцiологiт i ф_
ту iнформацiйlrих гсхllо"ltоl,iй. Майжс 30% здобувачiв категорично ф-ту
незадоволенi цiсю
iнформацiсю lta ф-гi ltcllxcl-rlill,il'. xirli,tltt,ry. ,,.о,:рафiчllому
6-..u*, ф-тi комrr'ютерних
наук та KiбeplIc,t.llK1,1. ll llIIl Ilpal]a. I[риб.,Iизltо .гакi ж оцiнки
Ha/iaHi здобувачами
вiдповiдrrих с,гр\,кI\,рIlll\ rli,tpoз.ri,litl tlttl,Kl Ilроз()росl.i й об'сктивllосr.i
оцiгtювання.
НайбiльIllе (llttlla,:t j()()il ()llllIilIII,Ix) ltезаjtttво.тlсtti заIIропоноваtlими
в програмах
вибiрковими /1исI(иtl,,tillаr.tи з,ttlбл,ва,ti cKt,lltoMi,lHor-o iхiмiчнЪго
ф-тiв, HHI фiло"lrогiТ i фту комп'ютерIrих Ilаvк Ia Kiбcpllctl,tKl.t. Визначакll,ь вuклас)ання
duсцuпriiч як цiкаве
понад 80% злобува,till l-ctll,paфi,rlltll,tl i ltlсхаtliко-матсматиllного
ф-r.iв, Вiйськовоrо in-ry,
IH-TY пiс.ltядигt.llомltоi'сlсвir,лt.
lrcиxtl,,lt,ll,iT.
MeHIlte 40Yо злобувачiв вважають, що TxHi
ф-l,r
вiдгуки врахов),ю1,I)сЯ .'tjlя lI()KpalI(cIlllя освi,гньоТ IIрограми на
ф-тi iнформачiйних
I_\

ý

технологiй, ф-,гi

HHl

Koltlt't<1,1,cl"lIItl\

права.

Ila\l( la кiбсрlrе,гики. xiMi,lHoмy та економiч.tому
ф-тах, в

Звiсно, ollillKl{ за ltl4]\Iи,га iltltlими 11оказниками.тим
бiльше отриманi за одинарним
опитуванням (,гillьки lIa ckcltttlшli.llltlb,l),
факультеr.i було двiчi проведене опитування
здобувачiв одних iтt,tx самих llp()l.ptl\t). llc
/lаIоть,liлс.,lао лJIя кардинtlJIьних висновкiв
необхiдний дiа,гtсrl' зi cl'r,tcll'l'a\,lt{- з яс\/l]аllIIя в Ilих
причшl невдоволеtttля i пояснення
прийняr,иХ pilltcllb. Зроб.lrсlri висtl()вк14 i вlки,гi ,u*on"
.upu"rur" й адмiнiстрацiсю
економiчного факу,JIь,гсl,у за рсз\-lь,lаl,ами rIершого оIlитування
призвели практично
одразУ до cyTl,CBOI,o lt()краIIlсtIItя tlltilloK здобувачаr"
o."ir" ycix аспектiв прозоростi
освiтнього проIlес), й tl:зltайом.,IсlIIlя iз llравилами та процедурами.
Безсумнiвно, що
подaL,IьUJа робоr,а clIptttllllll]l.L lI()liраIIlсIIIlя оtlirtок
rлобу"u.rur"
й iнших аспектiв
освiтнього проItсс) .]а lIp()l l)tt\ltt\tt|.

Накоltичсl lи Й rPit Kr l l,,l,c,l,a \,|Il, lil lJr laJlbIio-1Iаук()вим и iнс.ги.гуr.ам
и ве.lIикий масив
даних за резуJlы,ага\,llJ IlloccМccIp()l]o|tl моlji,гориI{l,у llpotteciB riавчання.l.а
оцiнювання
-

студентiв за
порiвнювати

I

r. о,,"a.*r,," у базу даних, якi дозволятимуть
l.b зjttlбr,вачами якiс.гlо викJIадання лисциплiн конкретним
науково-педаl-оti,lllим IIpilltillllltK<lrt ltit
рiзtlих курсах i за рiзними lIрограмами, а.гакож
стiйкiсть BiлlloBi;tttl,tx xapaK,Icpt,lclllK.t lIJlи}lOM часу. IJаразi
.гака оцiнка,
як показус
/lисllи11.11|;1;1у,,, tto t.рсбt

за:l{сlво;lсttiс

досвiд HtJI фi"lrо.;lоl,ii'(|,()"|(),]а IlMli ()Kcalta llубань) l,a IlI{L[ <Iн-.г бiо;rогiТ
та медиt(ини>
(голова tlMK lIага"riя (JKpиllttittt). ( il),же iriборма.гивIlою,,lJIe
потребус бага.го часу i
сил.
З llatiKalttl.t 1.1 l lil в l., tс.JазI lачсl;с. Вчена
Рада ухвал юе:
l. Доповi,ць Ilp()pcK,I.opa з llауково-tIелаI,огiчноТ
рЪбоr, дпдрi, Гожика
<оцiнювання якос,I-i oclli,t,llt,t)I,() lIp()Itcc1, в КиIвському нацiона-llьному
iMeHi
Тараса II]евчеlrка .з,,1обr,lз;1,1ttrllt tlclli.tIl)) взяl.И до BiioMa; обговоритиунiверситетi
lT на засiданнях
вчених рад, HaYK()B()-\lcI(),(IItllIll\ tttlrticiй
факу;rь,ге,гiв/навча-lIьIIо-на},кових iнститутiв,
педагогiчних pait Ktl"lc,t;ltill. tta Kltt|lc.lpa\. в ilttlIих сl,рукl.урIlих
пi/{роз.цiлах.
В
l
ct Btli.. кер i вни ки структурних lriдроздiлi
в.
вidttовidальнi: прорек,гор з науково-педагогiчнот
робtl,ги А. I'ожик, керiвники вiддiлу забезпечення
яtttlс,l,i освiти /{. Щеглюк i llавчiurьно-методичного
ItcllI р\, орl,аltiзаIliТ освi-гнього процесу Д. Пижик.
7'e\l.ttitt вllкоltаttltя.. ito 0l жоlз.гtlя 2022
року.
2. Факулы,с,l,r, ctlltit,l'ltll.ij'. ltitB,ta;lbrliй
"lrабора.горiТ соцiо-ltогiчtlих та ocBiTHix
дослiджень cпi.ltbltcl з lзi;(;ti"rlопt заtбсзtIсчеttttя якостi освiти i Навчально-методичним
II

t t

к,

t

t t

центром органiзаltiТ ocBi,t.rtbOI.0 lIp0Ilccy ilооIIрацювати оIlитувальники здобувачiв
освiти
та шаблони звi,гiв IIро рсз},jIL],аl,и 0llи,I,\,l}аtlllя. врахувавши
пропозицiТ факультетiв/ННI,
i подаr,и на за,гвср/l''iсllIlя в \ c,IaIl()l]-rIcII()My l1оря/lку.

BttKtltttlrityi: завiltувач навчальноТ лабораторiТ
ctlttitl:ltlt,i.lllиx l.а осlзi-гнiх ltослi:lжень В.Лапiна.
ttс1-1iвllики Bi:t,,ti.uy забезгlеченl-tя

7[.II[cl,;rroK

i

t l i заlliТ ocBir.H
[Jidtttлвidа.,тыli., декаrr

tl;"t l,a

якостi

освi.ги

НавчальНо-методичногО центру
ього tlроцесу А.Пижик.

сошiологiТ В.Чепак,
та методiв
ctl l ti o.;l t,l t,i ч l l их /loc.lt ilJжeH ь М.С идоров.
7'c7l.vt itt вLlконаltllя.. zto 0 l листопа
да 2022 року.
3. Навчальнiй ;raбtlpa,r,rlpii' сtlt(itl",ttlгiчltих .га ocBiTHix
ЛОслiджень спiльно з
Iнформацiйно-об,lис,iIк)|]it;IьlI}l\.{ llclllpoм Уlriверси,гету
розробит.и в системi
факуль,гету
,завi.,tувач кафсдри
методологiТ

ь

автоматизацiТ освi,гIIl,оl.() jti:Itllltl.,rс,llза к'|'ри.гоlr)) мо/{уJIь
орl,анiзаlliт опиrувань здобувачiв
Щодо якостi IlзI}(lil.1lllIlllx,,lltcltltt1.1ill i сформуваl.и базу
даних результатiв таких
опитувань.

BuKottaBtli: завiдувач навчальноТ лабораторiТ
соltiологiчних та ocBiTHix дослiджень В.Лапiна,

асис,l,еllт кафедри комп'ютерноТ iнженерiТ
факr,.;tь,t,е-l,у радiофiзики, електронiки та
Ko\l

l

I'

l(),гсIiих систем С.Слюсар.

Bidttoclida"цbtti: начальник

lнформацiйноtlб.lисJtюваJIьного Центру Ю.Бойко,
завiдувач
кафслри методо-rlогiТ та методiв соцiологiчних
,'tt-lc,t illжень М.С идоров,
T-ep.lt itt вltколlанНя.. до 0l жовтня 2022
року.
4. ЗабеЗПеЧИ'ГИ llР()I]СjlсIIllя lttllli,ttlpиllI-oBиx соltiо.ltоl.iчних
дослiд*aп" щодо якостi
освiтньоi дiяrlьнос,li в YrriBcpcи,l,c,li. якосr,i освiти й ocBiTHboT
дiяльностi за освiтнiми
програмами, якос,гi Bl,ikjlailallIlя il оltiltювання навчальних
дисциплiн з частотою не
меншою нiж пере;lба,tсltо IIcr;ltlilcclttlяM IIро опи,гування здобувачiв освiти
i науковопедагогiчних пpalIiBtltrKill i iItl;ltrиccIlIlяl\{ про систему забезпечення якостi
освiти та
освiтнього IIpoItccy iз llcyxl.|,IIIrll1,1]\l itо.гримаIlням принципiв конфiденцiйностi
та

aHoHiMHocTi.

BuKottaBlli: l,аранти ocBiTt;ix llрограм, декани
с[lакr;tь,гс,гiв/;tирекr,ори I{HI, /{иректори коледжiв,
,зillзi,:11:gдq
llавчаJIьtlоТ,lrабораr.орiТ соuiологiчних та
tlctзit,llix ;tОс.itiлжень В.Лапiна, завiдувач кафедри
t,tc,ltr,,loJtoI,iT l,a методiв соцiологiчних
дослiджень
м.си;tоров. керiвник вiддiлу забезпечення якостi
trc tl

i,ги

/{.

lI{еглюк.

вidповidальнi: IlpopekTop з науково-педагогiчноi
pclбtl,t и
А.I'ожик, прорек.гор з науковоi роботи

5,

l'.'l'tl.ilc,гatloBa, lleKarr факу.llьте.гу соцiологiТ В.ЧЪпак.
Т'е p.tt i tt Bunott ання.. пос.гiйно.

З

MeTOl() забезllе,tсlltlя зворотньоI,о зв'язку мiж керiвництвом
факультеТiв/навча.ilt,Ilо-Ilаукових ittc,1,1lly,гiB. коледжiв i менедiментом ocBiTHix програм
зi здобувачами ocBiтtt забс,зlIсtIl.,1,1,1,1 IIа llос,гiйнiй ocHoBi обов'язкове обговорення

результатiв оltи1,1,ваlttlя cl,r,.,tcll,titl tta зчсr,рi,{ах гаран,гiв ocBiTHix lrрограм з науковопедагогiчнимИ rrpartiBllllKil]\lll. яlti I]tlK"laitaIO,гb IIа ocBiTHix програмах,
та здобувачами
освiти.

l} tt Kot clBtyi.. l,араttти освi.гtliх програм.
Вidпtлвidальнi: декани факультетiв/директори HHI,
t

рск,l,ори ко.llеджi в.
Т'е p.tt i tt Blllott Ql1 ня.. пос.гiйно.
6. З MeTolo забсзtlсчсllIlя ;toBipr.r зjtобувачiв освiти
дlо здiйснюваних Унiверситетом
опитувань проl]о/lиги зtlхоrlи iз рtlз'ясttсIIt{я значення соцiологiчних
вимiрювань якостi
освiтнього проIlссу i r-apall.r-iй alttlllibtlloc,гi
учасlrикiв.
.,

llJ

BuKottaBtli: завiлувачi кафелр, гаранти ocBiTHix
IIpol,paM. завiдувач навчzlJIьноТ лабораторiТ
ссlltiоlltll,iчгtих та ocBiTHix дослiджень В.Лапiна,
.(ирскl,ор t{eHTpy комунiкацiй В.Литвиненко, органи
с l,\,лсlI,гського
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самоврядування (за згодою).

вidповidальнi: tlрорекl,ор iз науково-педагогiчноi
робо,ги д.I'оiltик" IrpopeкTop iз науково-llедагогiчноТ
1lобtl,t,и (:зв'я:зки з громаl(ськiс.гю) О./{обржанська,

IlpopcK,l,op iз

наукоt]о-IIедагогiчноТ

роботи

(l,yMarril,apHi ltи,гання)
I.Степанець, декани
сРаку.lrь,ге,гiв/ директори HHI, директори коледжiв.

Т'ер.м i н BllK он al t ня.. постiйно.
7, Факулы,с,гам/ltаlзtlilJl1,Il()-IIil\jкоl]им iнституr,ам врахувати
результати опитувань за
освiтнiми проI,рамil\lIl. llt.Рcl,,r,,r],', iсrrуючi ,,punт"*,
реалiзацiТ прав здобувачiв на
вибiр навчальниХ,'lИСIlltl1.1lilt. a,Iali()ilt забсзllечиr,и здобувачiв

до аrrалiзу якостi ocBiTHix

програм.

Вuконавцi: заступники деканiв

факультетiв/
;tирекr,орiв I{HI з навчальноI роботи, директорiв
Ko"rlei(жiB i голiв науково-методичних комiсiй, органи
с l,yi tett,tc Ir Ко I.o оам овря/{у BaIl ня (за згодою).
в idповiс)а.ц ьнuй; керiвник вiдлiлу забезпечення
якостi

tlclli,ги /{.I I {e1.1lloK.
7'ep.Mitt вLtконаllttя.. ;to 3l гру:tня 2022
року.
8. Iнформаttittl tlptl xi.t t]llK()Ililllllя
засJIухаl.и
на
засiдаlrнi
ухI]аJIи
рек.горату

2023 року.

9. KoHTpo.;tb.jal l]].{к(),IаtlIlя]\{ lticT ухваJlи IIокласти
В. Iльченка.
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на першого

у червнi

проректора

