
МОНIТОРИНГ ОЦIНЮВАННЯ ВИКЛАДАЧАIИИ ЯКОСТI OCBITHЬO_
ПРОФЕСIЙНОi ПРОГРАМИ (ПУБЛIЧНЕ УПРАВЛIННЯ ТА

АДМIШСТРУВАННЯ>

Метою монiторингу було вивчення рiвня задоволеностi викладачiв якiстю
освiтньо-професiйноТ програми <Публiчне управлiння та адмiнiстрування)) з

метою удосконалення системи якостi вищоТ освi,ги в Тf,АТУ.
Анкетування проведено в l ceMecTpi 20|9-2020 навч. року.
Учасники анкетування - науково-педагогiчнi працiвники, якi викладають

дисциплiни, що передбаченi навч€Llтьним планом за освiтньо-професiйною
програмою (ОПП) кПублiчне управлiння та адмiнiстрування)). Всього опитано
17 респондентiв.

Анкета складалася з дев'яти блокiв питань, якi включали: оцiнювання
вiдповiдностi знань випускникiв з освiтньоi програми сучасному стану
виробництва i бiзнесу; ранжування за значимiстю тринадцяти найбiльш
важливих компетентностей, оцiнювання якостей та навичок випускникiв за
п'ятибальною шкалою вiд 1 (низький piBeHb) до 5 (високий piBeHb); найбiльш
необхiднi складовi ocBiTHboT програми; необхiднiсть залучання роботодавцiв до

розроблення та модернiзацiТ ocBiTHix програм та вiдкритi питання щодо
дисциплiн, якi необхiдно ввести та вивести з освiтнього процесу, iнших
прогrозицiй rцодо покращення якостi освiти та ocBiTHboi програми.

Результати оцiнювання науково-педагогiчними працiвниками якостi ОПП
<Публiчне управлiння та адмiнiстрування)) за критерiсм <Наскiльки знання
випускника зi спецiальностi вiдповiдають сучасному реальному стану
виробництва i бiзнесу>> наведено на рисунку 1.
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Результати ранжування тринадцяти найбiльш важливих компетентностей
випускника для роботи за фахом (I- найбiльul важлuва) rлредставлено у табл. 1.

Ранжування пунктiв щодо ва}Itливостi компетентнос ,"" ";У:::#":
для роботи за фахом

назва компетентностl Рейтинг
1 блок

Засвосння основ базових знань з професii
Базовi загальнi знання 2

Здатнiсть застосовувати знання на практицi J

Здатнiсть до аналiзу i синтезу 4

Усне i письмове спiлкування рiдною мовою 5

Знання другоi мови 6

2 блок
Прийняття рiшень l
здатнiсть породжувати HoBi iдеi (креативнiсть) 2

Здатнiсть пристосовуватись до нових ситуацiй з

Здатнiсть до критики та самокритики 4

Здатнiсть до навчання 5

Щослiдниuькi навички i умiння 6

Елементарнi комп'ютернi навички 7

Монiторинг оцiнювання якостей та навичок випускникiв освiтньоi
програми за п'ятиб€Lльною шкалою вiд 1 (низькиЙ piBeHb) до 5 (високиЙ piBeHb)

наведено в таблицi 2.

Таблuця 2
Оцiнювання якостей та навичок випускникiв ОПП (у вidсоmках)

Критерiй оцiнювання Бали

1 2 3 4 э
PiBeHb загальнотеоретичноi пiдготовки 0 0 12 59 29

PiBeHb базових (професiйних) знань i навичок 0 0 0 JJ 67

Стратег чне мислення 0 0 6 29 б5

Нацiлен сть на кlнцевии результат 0 0 0 29 71

Здатнiсть працювати в колективi, командi 0 0 6 24 71

Здатнiсть ефективно представляти себе й результати cBoci
прачi

0 0 6 47 4,7

Нацiленiсть на професiйний розвиток i кар'ерне зростання 0 0 |2 18 7|

Навички управлiння персоналом, колективом 0 0 6 35 59

Ерулованiсть, заг€}льна культура, комунiкабельнiсть 0 0 0 47 5з

Володiння iнформацiйними та комунiкацiйними технологiями 0 0 0 29 7|

Ведення дiловоi документацii 0 0 6 29 65



Результати оцiнювання пок€lз€Lли високий piBeHb (5 балiв) наступних
якостей та навичок (по 7|%): <нацiленiсть на кiнцевий результат), ((здатнiсть

працювати в колективi, командi>, <<нацiленiсть на професiйний розвиток i
кар'ерне зростання)), <володiння iнформацiйними та комунiкацiйними
технологiями>. Щостатнiй piBeHb (3 бали) - <piBeHb загzlльнотеоретичноi
пiдготовки) (l 2Оh), <нацiленiсть на професiйний розвиток i кар'ерне зростання>
(|2%). Монiторинг оцiнювання п'яти найбiльш необхiдних складових ocBiTHboi

програми <Публiчне управлiнця та адмiнiстрування>) наведено в таблицi 3.

Таблuця 3

Оцiнювання п'яти найбiльш необхiдних складових ocBiTHboT програми
<<Публiчне управлiння та адмiнiстрування>) (у вidсоmках)

Критерiй оцiнювання Бали
Спiввiдношення теоретичноi i практичноi частини 4l
Зрозумiлiсть мети, цiлей i очiкуваних результатiв вивчення дисциплiн 82

Спрямованiсть дисциплiн на майбутню професiю 94
Обгрунтованiсть навантаження на студентiв (кiлькiсть дисциплiн на
семестр,кiлькiсть годин на тиждень аудиторноТ i самостiйноi роботи) |2
Органiзачiя наукових i практичних заходiв професiйноi дiяльностi
(конференцii, тренiнги, дискусii тощо) 88
Залучення стулентiв ло органiзацiТ, проведення i участi в наукових i

практичних заходах l00
!оступ до програм пiдготовки, графiкiв освiтнього процесу, розклалiв i

робочих програм дисциплiн 76

.Щоступ до навчЕ}льноi i науковоi лiтератури бiблiотеки унiверситету 0

Аналiз таблицi 3 показуе, що за результатами опитування респондентiв
п'ять найбiльш необхiдних складових ocBiTHboi програми <Публiчне

управлiння та адмiнiстрування) наступнi:
1. Залучення студентiв до органiзацiТ, проведення i участi в наукових i

практичних заходах ( 1 00%)

2. Спрямованiстъ дисциплiн на майбутню професiю (94%).

3. Органiзацiя наукових i практичних заходiв професiйноi дiяльностi
(конференцii, тренiнги, дискусiТ тощо) (88%).

4. Зрозумiлiсть мети, цiлей i очiкуваних результатiв вивченнJI дисциплiн
(82%)

5. !оступ до програм пiдготовки, графiкiв освiтнього процесу, розкладiв
i робочих програм дисциплiн (76%).

Тому, при оновленнi ocBiTHboT програми на цих складових необхiдно
зупинитись бiльш детально.

Результати щодо залучення роботодавцiв до розроблення та модернiзацii
освiтньоi програми показанi на рисунку 2.
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Рисунок 2 - Оцiнювання кЧu вваJrcа€mе Вu, лцо необхidно залучаmu

робоmоdавцiв dо рвроблення mа моdернiзацii ocлimшix проzрам?D (у

вidсоmках)

Результати опитування пропозицiй викладачiв щодо навч€Lпьних

дисциплiн пок€в€Lпи:

- необхidно ввесmu dо освimньо?о процесу - <Логiка>, <<Психологiя)),

<Конфлiктологiя>>, <<Етика>, <<Соцiальна вiдповiдальнiсть>.
- необхidно вtlлучumu з ocBimHbozo процесу - <<Теорiя ймовiрностi>>,

кЕконометрiя : eKoHoMiKo - математичнi методи)), <Вища математика)).

Iнших пропозицii викладачiв щодо покращення якостi освiти та ocBiTHboi

програми надiйшли:
- при оновлення освiтньоi програми переглянути спiввiдношення

теоретичноi i практичноi частини.

Висновки

Монiторинг рiвня задоволеностi викладачами освiтнього процесу за ОПП
<Публiчне управлiння та адмiнiстрування) в ТЩАТУ показав, що майбутнi
знання випускника зi спецiальностi повнiстю вiдповiдае сучасному реальному
стану виробництва i бiзнесу.

З урахуванням даних монiторингу та зроблених зауважень пропонусться:
1. Органiзувати круглий стiл з з€IJIученням стейкхолдерiв з метою

оновлення ocBiTHboT програми та бiльш детаJIьно зупинитися на цих складових
(залучення студентiв до органiзацii, проведення i участi в наукових i
практичних заходах; спрямованiсть дисциплiн на майбутню професiю;
органiзацiя наукових i практичних заходiв професiйноТ дiяльностi (конференцii,
тренiнги, дискусii тощо); зрозумiлiсть мети, цiлей i очiкуваних результатiв
вивчення дисциплiн; доступ до програм пiдготовки, графiкiв освiтнього
процесу, розкладiв i робочих програм дисциплiн).



2. Модернiзувати освiтню програму з урахуванням спiввiдношення
теоретшIноi та практичноi частини.

3. При розробцi ocBiTHboi проIрами звернути увагу на пропозицii
викJIадачiв щодо навчальних дисциплiн, якi необхiдно ввести або вилlrчити.

,Щекан ФЕБ, к.е.н., доцент Карман С.В.

Завiдувач вiддiлу МlIОД ТШТУ,
к.т.н., доцент


