
Моніторинг результату оцінювання здобувачів вищої освіти  

на основі екзаменаційних сесій 2020/2021 н. р.  

Результати оцінювання здобувачів вищої 

освіти (на основі екзаменаційної сесії І-го 

семестру 2020/2021 н. р.) 

Складали 

іспит/залік 

Успішно 

виконали 

Не склали Не з`явилися Відраховано 

І. Курс, форма навчання: денна 153  148  3  2  4  

І. Курс, форма навчання: заочна 98  59  3  36  39  

IІ. Курс, форма навчання: денна 148  144  0  4  4  

IІ. Курс, форма навчання: заочна 79  71  0 8 8 

IIІ. Курс, форма навчання: денна 102  102 0 0 0 

IIІ. Курс, форма навчання: заочна 59  53 0 6 6 

ІV. Курс, форма навчання: денна 102  102 0 0 0 

IV. Курс, форма навчання: заочна 63  61 0 2 2 

Магістр І. Курс, форма навчання: денна 30  29 0 1 1 

Магістр І. Курс, форма навчання: заочна 28  24 1 3 4 

Магістр IІ. Курс, форма навчання: денна 31 31 0 0 0 

Магістр І. Курс, форма навчання: заочна 36 36 0 0 0 

Всього: 929  860 7 62 68 

Результати оцінювання здобувачів вищої 

освіти (на основі екзаменаційної сесії ІІ-го 

семестру 2020/2021 н. р.) 

Складали 

іспит/залік 

Успішно 

виконали 

Не склали Не з`явилися Відраховано 

І. Курс, форма навчання: денна  147 36 5 6 11 

І. Курс, форма навчання: заочна  98 59 3 36 39 

IІ. Курс, форма навчання: денна 142 134 5 3 8 

IІ. Курс, форма навчання: заочна 73 53 4 16 20 

IIІ. Курс, форма навчання: денна 104 101 2 1 3 

IIІ. Курс, форма навчання: заочна 50 45 3 2 5 

ІV. Курс, форма навчання: денна 102 100 1 1 2 

IV. Курс, форма навчання: заочна 62 58 3 1 4 

Магістр І. Курс, форма навчання: денна 28 28 0 0 0 

Магістр І. Курс, форма навчання: заочна 23 22 0 1 1 

Магістр IІ. Курс, форма навчання: денна 35 35 0 0 0 

Магістр ІІ. Курс, форма навчання: заочна 32 32 0 0 0 



 

Моніторинг результату оцінювання 

здобувачів вищої освіти (на основі 

екзаменаційної сесії І-ІІ семестру 

2020/2021н. р.) 

Складали 

іспит/залік +/-  

Успішно 

виконали +/-  

Не склали +/-  Не з`явилися +/-  Відраховано +/-   

Всього за І семестр: 929  860 7 62 68 

Всього за ІІ семестр: 896 803 26 67 93 

Загалом між семестрами: - 32 - 57 + 19 + 5 + 25 
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Моніторинг результату оцінювання здобувачів вищої освіти 
2020/2021н.р. 

Загалом між семестрами: Всього за ІІ семестр: Всього за І семестр:

Всього: 896 803 26 67 93 



Результати моніторингу оцінювання студентами роботи викладача та вимірювання рівня задоволеності 

студентів за І/ІІ семестр 2020/2021 н. р.  

 

Закарпатський угорський інститут імені. Ференца Ракоці ІІ впроваджує концепцію студентоцентрованого 

навчання. Невід’ємним його елементом є вивчення думки та ставлення студентів стосовно діяльності Інституту та 

врахування цих думок при ухваленні навчальним закладом відповідних рішень. З метою подальшого підвищення 

якості освітнього процесу в Інституті, а також з метою покращення якості послуг, що надаються Інститутом, 

проводиться обов’язкове оцінювання студентами роботи викладача та вимірювання рівня задоволеності студентів. 

Опитування було проведено з 18 січня до 5 лютого 2021 року та з 11 травня до 30 травня 2021 року. Під час організації 

анкетування інститут забезпечив можливість добровільної та анонімної участі в опитуванні усім студентам денної та 

заочної форми навчання освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр». Опитування відбувалося в онлайн формі з 

допомогою спеціально розроблених анкет, які були розроблені навчально-методичною радою інституту в співпраці з 

кафедрами інституту, органом студентського самоврядування та відділом моніторингу внутрішнього забезпечення 

якості освіти. Аналіз результатів оцінки студентами роботи викладача та вимірювання рівня задоволеності студентів 

проведений навчально-методичною радою інституту у співпраці з центром інформатики ім. Тіводора Пушкаша, 

відділом моніторингу внутрішнього забезпечення якості освіти, з кафедрами, які забезпечують якість освітніх 

програм.  

Під час опитування за І семестр студентами роботи викладача, учасники оцінювали 161 предметів різних 

освітніх програм, студенти заповнювали 1047 електронні анкети. В опитуванні щодо вимірювання рівня 

задоволеності здобувачів брали участь 368 студентів. Опитування показало, що більшість студентів задоволена з 

зв’язком із викладачами. 81,7 % студентів вважають, що зв’язок «викладач-студент» відмінний або добрий. 

 

 



 
 

 

 

 



 Під час опитування за ІІ семестр студентами роботи викладача, учасники оцінювали 161 предметів 

різних освітніх програм, студенти заповнювали 529 електронні анкети. В опитуванні щодо вимірювання рівня 

задоволеності здобувачів брали участь 246 студентів. 

 
 

Студенти ЗУІ в основному задоволені якістю освітніх компонентів освітніх програм. 73,5 % респонденти 

вважали корисною дисципліну з точки зору фахового розвитку, та 83,7 % студентів оцінювали навчальні дисципліни 

на «відмінно» і на «добре». Опитування показало, що більшість студентів задоволена з зв’язком із викладачами, 82,9 

% студентів вважають, що зв’язок «викладач-студент» відмінний або добрий. Згідно відповідями більшості 
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респондентів, вимоги викладачів інституту стосовно до виконання навчальних зобов’язань були чіткі та зрозумілі. 

77,6 % студентів задоволені з оцінюванням різних освітніх компонентів, але і висловлювали неповне задоволення. 

 

  
 

Основними елементами анкетування є врахування результатів опитування студентів стосовно діяльності 

інституту з метою подальшого підвищення якості освітнього процесу в інституті при ухваленні відповідних рішень, 

а також покращення якості освітніх послуг, що надаються інститутом та оцінювання студентами роботи викладача і 

вимірювання рівня задоволеності студентів.  
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