
 
МОНІТОРИНГ ОЦІНЮВАННЯ ВИКЛАДАЧАМИ ЯКОСТІ ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ»   
 
Метою моніторингу було вивчення рівня задоволеності викладачів якістю 

освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій» з метою 
удосконалення системи якості вищої освіти в ТДАТУ. 

Анкетування проведено в 1 семестрі 2019-2020 навч. року. 
Учасники анкетування – науково-педагогічні працівники, які викладають 

дисципліни, що передбачені навчальним планом за освітньо-професійною 
програмою (ОПП) «Геодезія та землеустрій». Всього опитано 21 респондента. 
Результати було опрацьовано за допомогою програмного забезпечення 
Microsoft Excel (з допустимою похибкою вимірювання 0,1%). 

Анкета складалася з дев’яти блоків питань, які включали: оцінювання 
відповідності знань випускників з освітньої програми сучасному стану 
виробництва і бізнесу; ранжування за значимістю тринадцяти найбільш 
важливих компетентностей, оцінювання якостей та навичок випускників за 
п’ятибальною шкалою від 1 (низький рівень) до 5 (високий рівень); найбільш 
необхідні складові освітньої програми; необхідність залучання роботодавців до 
розроблення та модернізації освітніх програм та відкриті питання щодо 
дисциплін, які необхідно ввести та вивести з освітнього процесу,  інших 
пропозицій щодо покращення якості освіти та освітньої програми. 

Результати оцінювання науково-педагогічними працівниками якості ОПП 
«Геодезія та землеустрій» за критерієм «Наскільки знання випускника зі 
спеціальності відповідають сучасному реальному стану виробництва і 
бізнесу» наведено на рисунку 1. 

 
Рис. 1. Оцінювання «Наскільки знання випускника зі спеціальності 

відповідають сучасному реальному стану виробництва і бізнесу» (у 
відсотках) 
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Результати ранжування тринадцяти найбільш важливих компетентностей 

випускника для роботи за фахом (1- найбільш важлива) представлено у таблиці 
1. 

Таблиця 1 - Ранжування пунктів щодо важливості компетентностей 
випускника для роботи за фахом 

Назва компетентності Рейтинг 
1 блок 

Здатність застосовувати знання на практиці  1 
Базові загальні знання  2 
Здатність до аналізу і синтезу  3 
Засвоєння основ базових знань з професії 4 
Усне і письмове спілкування рідною мовою  5 
Знання другої мови  6 

2 блок 
Елементарні комп’ютерні навички  1 
Дослідницькі навички і уміння  2 
Здатність до навчання  3 
Здатність до критики та самокритики  4 
Здатність пристосовуватись до нових ситуацій  5 
Здатність породжувати нові ідеї (креативність) 6 
Прийняття рішень  7 

 
Моніторинг оцінювання якостей та навичок випускників освітньої 

програми за п’ятибальною шкалою від 1 (низький рівень) до 5 (високий рівень) 
наведено в таблиці 2. 

 
Таблиця 2 - Оцінювання якостей та навичок випускників (у 

відсотках) 
Критерій оцінювання Бали  

1 2 3 4 5 
Рівень загальнотеоретичної підготовки 14 0 0 29 57 
Рівень базових (професійних) знань і навичок 0 0 28 17 56 
Стратегічне мислення 0 0 38 10 52 
Націленість на кінцевий результат 0 5 24 14 57 
Здатність працювати в колективі, команді 0 0 29 14 57 
Здатність ефективно представляти себе й результати своєї 
праці 5 14 14 19 48 
Націленість на професійний розвиток і кар'єрне зростання  0 5 14 33 48 
Навички управління персоналом, колективом 0 0 48 14 38 
Ерудованість, загальна культура, комунікабельність 0 14 10 19 57 
Володіння інформаційними та комунікаційними технологіями 

0 14 0 10 76 



 
Ведення ділової документації 5 0 10 38 48 

 
Результати оцінювання показали високий рівень (максимальний 

відсоток за 4 і 5 балами) наступних якостей та навичок: «рівень 
загальнотеоретичної підготовки» (86%), «володіння інформаційними та 
комунікаційними технологіями» (86%), «ведення ділової документації» (86%), 
«націленість на професійний розвиток і кар'єрне зростання» (81%), 
«ерудованість, загальна культура, комунікабельність» (76%). Низький рівень 
(мінімальний відсоток за 4 і 5 балами) -  «стратегічне мислення» (62%), 
«здатність ефективно представляти себе й результати своєї праці» (67%), 
«навички управління персоналом, колективом» (52%).  

Моніторинг оцінювання п’яти найбільш необхідних складових освітньої 
програми «Геодезія та землеустрій» наведено в таблиці 3. 
          Таблиця 3 - Оцінювання п’яти найбільш необхідних складових 
освітньої програми «Геодезія та землеустрій» (у відсотках) 

 Критерій оцінювання Бали  
Співвідношення теоретичної і практичної частини 71 
Зрозумілість мети, цілей і очікуваних результатів вивчення дисциплін 48 
Спрямованість дисциплін на майбутню професію 90 
Обґрунтованість навантаження на студентів (кількість дисциплін на семестр, 
кількість годин на тиждень аудиторної і самостійної роботи) 43 
Організація наукових і практичних заходів професійної діяльності 
(конференції, тренінги, дискусії тощо) 57 
Залучення студентів до організації, проведення і участі в наукових і 
практичних заходах 81 
Доступ до програм підготовки, графіків освітнього процесу, розкладів і 
робочих програм дисциплін 67 
Доступ до навчальної і наукової літератури бібліотеки університету 33 

 
Аналіз таблиці 3 показує, що за результатами опитування респондентів 

п’ять найбільш необхідних складових освітньої програми «Геодезія та 
землеустрій» наступні: 

1. Спрямованість дисциплін на майбутню професію (90%) 
2. Залучення студентів до організації, проведення і участі в наукових і 

практичних заходах (81%) 
3. Співвідношення теоретичної і практичної частини (71%) 
4. Доступ до програм підготовки, графіків освітнього процесу, розкладів 

і робочих програм дисциплін (67%) 
5. Організація наукових і практичних заходів професійної діяльності 

(конференції, тренінги, дискусії тощо) (57%). 
Тому, при оновленні освітньої програми на цих складових необхідно 



 
зупинитись більш детально. 

 
Результати щодо залучення роботодавців до розроблення та модернізації 

освітньої програми показані на рисунку 2. 

 
Рисунок 2 - Оцінювання «Чи вважаєте Ви, що необхідно залучати 

роботодавців до розроблення та модернізації освітніх програм?» (у 
відсотках) 

Результати опитування пропозицій викладачів щодо навчальних 
дисциплін показали: 

- необхідно ввести до освітнього процесу –  не надано пропозицій. 
- необхідно вилучити з освітнього процесу -  не надано пропозицій. 
Інші пропозиції викладачів щодо покращення якості освіти та освітньої  

програми наступні: 
- пріоритет - самостійній роботі та виробничим практикам. 

  
Висновки 

 
1. У ході проведеного моніторингу були виокремлені та проранжовані 

компетентності майбутніх випускників ОПП «Геодезія та землеустрій». На 
думку науково-педагогічних працівників, залучених до викладання на освітньо-
професійній програмі найбільш суттєві це – «здатність застосовувати знання на 
практиці» та «елементарні комп’ютерні навички». Основну перевагу викладачі 
надали саме професійним навичкам, які набуваються здобувачами в ході 
освітнього процесу. Найменші бали отримали – «прийняття рішень», «здатність 
породжувати нові ідеї (креативність)», «знання другої мови», «усне і письмове 
спілкуання рідною мовою». Більшість з цих компетентностей відносяться до 
особистісних якостей студентів, а також гнучких навичок (Soft skills). 

2. Результати оцінювання якостей та навичок випускників показали  
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BLI coKr.rfi piBeHb (uarczualrHr.r fr siacorox 3a 4 i 5 6anavu): <pineut
3ar€L-rbHoreoperuqnoi niAroroeKra) (86%), <noro4iHHa inQoprraauifinurraz ra
r<orrayuixauiilur4Mn rexHoJroninvu>> (86Y0), <Haqileuicrr Ha lpo0ecifinufi pornnrox i

Kap'epHe :pocrauur> (8 I o%), Husrxufi pineur (viuirr,r atr,guit eiAcorox za 4 i 5

6anavz) - <crparenivHe MrcreLrHfl) (62Yo), <zrcruiclr, e$erraBHo npercr.aBJrr.fu
ce6e h pe3ynbrarr.r caoei npaqi> (670/o), <uasuuxrl yrrpaerriuHr nepcoHaJroM,
xorercrv eoM) (520/o).

BnpoeanNeunq ocsir.Frr,o-npo0eciiiuoi nporpaMu nepe46avae 6a:oee
SoprraynaHHl laHux HaBr4qox y:ao6ynaliB saqoi oceirn : rroaarbulr..rM ix ua6yruu
ra BIocKoHaJeHHrM BXe 6e:nocepe4uro nill '{ac po6orrz r.a npo$eciinono po3Br4rKy
(oco6runo ue crocy€Tbcr ((HaBr.rqoK ynpaeriuna nepcoHaJioM, xolrerrnnou>>).

cnpurHnx po3BrrrKy, BrocKoHaneHHr KoMnereHTHocrefi soft skils y paM*ax
ocnirHroro npouecy Moxe aa6e:neuynarvr cs HacrynHfiM qr.rHoM: po3fnrA
ni4noeigur.rx reu (<CrpareriqHe vuclenHl>>, <Calronpe:enraqix> i r.a.) nia qac

npoBereHHr rrpoBe.qeHHr r(yparopcr,Kr4x ro.qr4H; npoBeAeHHs rpeHinrir ra
TeMarlrqHr,rx cetrinapin; ans cavocriliHoro ornafiopr.neHnr peKoMeHAyBarr4
cryleHTaM nia6iprcy ri'reparypa 3a IcMoK) caMoBAocKoHaJreHHr, rrocr.iiso|o
po3Bulr(y, ua6yun HaBxqoK po6oln y rconran^'1i i r..i1.

3. Pec'oHreurauu 6ytro Br,oKpeMneHo rr'r1 s rrafi6i.rrsur ueo6xiaHax
cKJraroBr,rx ocRi'rHro-npoQecifiHoi flporpaM14 <l-eore:ris ra 3eMJreycrpir> na sxnx
Heo6xiguo cSorcycyearrz yBary npu nepeul2li -ra ouosressi OI1n, ue:
<cnpruoaaHicft aucunnrin Ha rvafi6yrHrc npoQeciro>. (3aryqeHHr cry,4euris 4o
opranirauii, [poBeneHHr i yvacri B HayKoBr.rx i npaxruvHn x 3axoaax),
<cnieBiruolreHHr reoperr4vuoi i nparruquoi qacrzHr4)), (rocryn Ao 

'porpaMni4rororxu, rpaSixin ocsirHr,oro npouecy, po:xlagin i po6ouzx rrporpaM
gucqun,riu>. Bianoniluo Ao ur4x nyHr<rin HayKoBo-neaaroriqHuv npauienuxarnl npz
euxra4auHi arzcqunliH aKueHTyBaru yaary r:ro6yua.ris Ha ui.rrsoaovy nparHaueHui
reoperrqHolo varepiaay ra npaKrrr rrHHx ve'rorin npu noarulblrii po6o.ri 3a SaxoM.
AxrzsHirxe 3aryqaru :lo6ynauin go opraui:aqii, nposeAeHur, yuac.ri y HayKoBo-
npaKT14 r.t H14X 3aXOIaX.

4. llepeuaNHa 6i,rruic'rs ort4-ra Ax cr,r r,ra,i1av ia e6aqa]o.rs ceuc y ralyveuui
po6oloAae{ie 4o po:po6leuHrra MoAepHi:auii ocsi'rHix npor.paM. Ha ix 4ynnxy ue
Haracrb rivory 6i,rrru AeraJrbHo c$oxycynaru ocriruro-nposecifiHy npofpaMy
<feo.qesir ra :errareycrpifi> :rigno g Hosi'rHiNan Br4MolaMr4 ao vafi6yrnix $axisuin ra
ni.qrarurynarucr ni4 cy.racni reHaenuii pr.rnxy npaui.
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