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Додаток 

до наказу ДДУВС 

від 05.09.2019 № 762 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про організацію оцінювання здобувачами вищої освіти якості 

освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін  

у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про організацію оцінювання здобувачами вищої освіти 

якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін у 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ (далі – 

університет) (далі – Положення) створене з метою подальшого розвитку, 

орієнтованого на здобувачів вищої освіти («студентоцентрованого» навчання), 

викладання та оцінювання в системі забезпечення якості освітньої діяльності в 

університеті та її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство. 

1.2. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про 

освіту", Закону України "Про вищу освіту", з урахуванням Стандартів та 

рекомендацій щодо забезпечення якості у Європейському просторі вищої 

освіти (ESG) і регламентує процес організації оцінювання здобувачами вищої 

освіти (далі – ЗВО) якості освітньої діяльності при вивченні навчальних 

дисциплін, стану та якості педагогічної діяльності науково-педагогічних 

працівників (далі – НПП) університету. 

1.3. Оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності 

при вивченні навчальних дисциплін (далі – Оцінювання) є складовою 

внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти в університеті.  

1.4. Метою Оцінювання є забезпечення прав ЗВО на отримання якісної 

освіти та врахування їх пропозицій щодо підвищення якості організації 

освітнього процесу. 

1.5. Завданнями Оцінювання є: 

- заохочення ЗВО до активної ролі у розвитку освітнього процесу в 

університеті, стимулювання їх мотивації та самоаналізу;  

- сприяння взаємній повазі, налагодження зворотного зв’язку у 

відносинах «здобувач вищої освіти-науково-педагогічний працівник»; 

- отримання інформації для регулярної оцінки та коригування способів 

надання освітніх послуг і педагогічних методів; 

- підвищення ефективності педагогічної діяльності та мотивації 

науково-педагогічних працівників до покращення якості викладання 

навчальних дисциплін. 

1.6. Об’єктом оцінювання є якість освітньої діяльності при вивченні 

навчальних дисциплін в університеті. 

1.7. Суб'єктом оцінювання є здобувачі вищої освіти університету.  

1.8. Оцінювання дозволяє забезпечити інформаційні умови для 
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формування цілісного уявлення про якість освітньої діяльності при вивченні 

навчальних дисциплін в університеті та здійснюється на принципах прозорості, 

об’єктивності, академічної доброчесності та добровільності. 

 

2. Порядок проведення Оцінювання 

2.1. Оцінювання проводиться за бажанням ЗВО за допомогою методу 

соціологічного опитування після завершення вивчення певної навчальної 

дисципліни (навчальних дисциплін). 

2.2. Оцінювання може проводитися з метою: 

 проведення поглибленого аналізу якості організації освітнього процесу 

з певних навчальних дисциплін – при проведенні ректорського контролю рівня 

сформованості компетентностей ЗВО університету; 

 формування наочної картини ефективності роботи окремих НПП або з 

метою оцінки можливостей їх професійного та кар’єрного зростання – при 

визначенні рейтингу НПП університету; 

 проведення аналізу якості організації освітнього процесу з навчальних 

дисциплін вільного вибору ЗВО – під час формування (перегляду) освітніх 

програм та навчальних планів підготовки ЗВО; 

 за ініціативою і на підставі мотивованого подання проректора за 

напрямом наукової та навчальної роботи, керівників факультетів, керівників 

кафедр та органів студентсько-курсантського самоврядування – в інший час. 

2.3. Оцінювання може проводитися: 

2.3.1. Після закінчення навчального семестру (тобто після вивчення 

навчальної дисципліни та складання заліку/екзамену) або на останньому тижні 

підсумкових контролів; 

2.3.2. При проведенні (або паралельно) ректорського контролю рівня 

сформованості компетентностей ЗВО університету;  

2.3.3. При визначенні рейтингу НПП університету – після закінчення 

навчального семестру або на останньому тижні підсумкових контролів; 

2.3.4. При перегляді освітніх програм та навчальних планів підготовки 

ЗВО – після закінчення вивчення вибіркової навчальної дисципліни та 

складання заліку. 

2.3.5. В інший час. 

2.4. Оцінювання проводиться методом анкетного опитування (далі – 

анкетування). Питання анкети формуються лабораторією соціологічного 

моніторингу в межах компетентності ЗВО. Анкетування може проводитися з 

використанням паперових бланків-анкет, за допомогою електронних форм 

анкет або у формі on-line анкетування.  

2.5. Участь ЗВО в Анкетуванні є добровільною та анонімною. 

2.6. Організація Оцінювання, опрацювання, узагальнення, аналіз 

результатів Анкетування та складання звіту покладається на лабораторію 

соціологічного моніторингу та відповідальних за якість освітньої діяльності 

осіб в університеті (далі – відповідальні особи). 

2.7. Керівники факультетів, кафедр, гаранти освітніх програм сприяють 

волевиявленню ЗВО, роз’яснюють їм мету та завдання Оцінювання, спосіб його 
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організації, сприяють взаємодії з відповідальними особами. 

2.8 Супровід процесу та формалізація результатів анкетування у формі 

on-line анкетування та за допомогою електронних форм анкет здійснює 

інформаційно-технічний відділ. 

2.9. Результати Анкетування кожному НПП, якість освітньої діяльності 

якого оцінювалася, доводяться індивідуально. 

2.10. НПП, якість освітньої діяльності якого оцінювалася, повинен 

проаналізувати результати Анкетування, зробити відповідні висновки щодо 

причин висловлених здобувачами претензій та недоліків в його діяльності 

(якщо такі мають місце), в разі необхідності розробити систему заходів щодо 

покращення якості своєї педагогічної діяльності, необхідності підвищення 

кваліфікації тощо. 

2.11. Результати Оцінювання доводяться до відома ректора, проректора за 

напрямом наукової та навчальної роботи, начальника навчально-методичного 

відділу, керівника факультету та відповідної кафедри.  

Узагальнені результати Оцінювання можуть обговорюватися на 

оперативних нарадах при ректорові, проректорові за напрямом наукової та 

навчальної роботи, керівникові факультету та на засіданні кафедри. 

 

 

Начальник  

навчально-методичного відділу      Юлія ТЮРЯ 

 


