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ВСТУП 

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої діяльності 

на землевпорядному факультеті ЛНАУ за освітньо-професійною програмою 

(надалі ОПП) «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та 

землеустрій» здійснювалось відповідно до «Положення про організацію та 

проведення опитування здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних 

працівників та інших стейкхолдерів у Львівському національному аграрному 

університеті» (введено в дію наказом ректора від 05.01.2021 р. № 02).  

Таке опитування дозволяє отримати інформацію про окремі аспекти 

науково-педагогічної діяльності за ОПП, на основі якої розробляються 

заходи щодо подальшого підвищення рівня підготовки здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 193 «Геодезія та 

землеустрій». 

Опитування є добровільним та анонімним,  проводиться після завер-

шення навчання за ОПП «Геодезія та землеустрій». Здійснюється методом 

анкетного оцінювання в on-line формі з використанням Google Forms. 

Результати анкетування оприлюднюються на сайті ЛНАУ. 

Учасники анкетування – здобувачі вищої освіти, які завершили 

навчання за ОПП «Геодезія та землеустрій» на денній та заочній формах у 

2020-2021 рр. Усього опитано 67 респондентів освітнього рівня «Бакалавр». 

Анкета додається в додатку 1. 

Результати опитування здобувачів вищої освіти розглянуті та 

обговорені на засіданні методичної комісії землевпорядного факультету 

(протокол № 8 від 20.05.2021 р.), та затверджені на вченій раді факультету 

(протокол № 9 від 26.05.2021 р.). Після обговорення і аналізу результати 

анкетування розміщено на сайті університету та розроблено заходи для 

удосконалення ОПП «Геодезія та землеустрій». 
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ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Якість надання освітніх послуг передбачає комплекс характеристик 

освітнього процесу, що визначають послідовне і ефективне формування 

компетентності та професійної свідомості здобувачів вищої освіти. Це 

певний рівень знань і вмінь, розумового, фізичного й морального розвитку, 

якого досягли випускники освітнього закладу відповідно до запланованих 

цілей навчання і виховання за ОПП. 

Результати опитування дозволяють визначити на скільки освітній 

процес відображає потреби, запити, мотивації та зацікавленість у навчанні 

здобувачів вищої освіти за ОПП «Геодезія та землеустрій». 

На запитання «Чи задоволені Ви якістю надання освітніх послуг?»: 

задоволені 56 осіб, які навчались за ОПП «Геодезія та землеустрій»; частково 

задоволені – 10 осіб; не задоволені – 1 особа (рис. 1). 

 

Рис. 1. Результати анкетування здобувачів вищої освіти  

 

До основних причин зниження якості підготовки здобувачів вищої 

освіти за ОПП «Геодезія та землеустрій» за результатами анкетування 

віднесено: низький рівень або повна відсутність мотивації до навчання – 

25 осіб; надмірний обсяг навчального навантаження – 20 осіб; низький рівень 

ерудиції студентів – 18 осіб; індивідуально-психологічні особливості окре-

мих викладачів – 10 осіб. Решти причин мають не значний відсоток (рис. 2).  
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Рис. 2. Результати анкетування здобувачів вищої освіти  

 

Враховуючи той факт, що найбільше респондентів вважають причиною 

зниження якості підготовки «низький рівень або повну відсутність мотивації 

до навчання», важливо під час здійснення освітнього процесу за ОПП 

формувати професійні мотиви навчання студентів, виробляти в них потреби в 

опануванні професійних знань, умінь і навичок.  

Основні чинниками, які впливають на формування позитивної моти-

вації навчально-професійної діяльності студента є організація навчальної 

діяльності, зміст навчального матеріалу, стиль педагогічної майстерності 

викладача. Тому важливою складовою організації практичної та теоретичної 

діяльності учасників освітнього процесу є методика навчання, зумовлена 

закономірностями і особливостями змісту окремої навчальної дисципліни. 

Результати опитування свідчать, що найбільш поширеним методом навчання 

за даною ОПП є пояснювально-ілюстративний, який поєднує різні методи 

для повідомлення спеціально підготовленої і систематизованої інформації 

(65,7% респондентів); практичні методи у вигляді лабораторних, практичних, 

графічних, дослідних занять складають 59,7%; словесні і наочні методи 

використовують викладачі однаково – 50,7%; найменш використовуваний – 

спонукальний, який передбачає формулювання проблеми чи завдання і 

самостійне їх вирішення без допомоги викладача (рис. 3). 
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Рис. 3. Результати анкетування здобувачів вищої освіти  

 

Крім методики навчання вагомий вплив на якість освітнього процесу та 

мотивацію здобувачів вищої освіти мають навчальні компоненти 

(дисципліни), які вивчаються під час реалізації ОПП.  

Результати анкетування свідчать, що перелік обов’язкових дисциплін 

на ОПП «Геодезія та землеустрій» задовольняє 49 респондентів, частково 

задовольняє – 12 респондентів, важко відповісти – 6 респондентам (рис. 4). 

Щодо переліку вибіркових дисциплін, то ним задоволені 48 респондентів, 

частково не задоволені – 7 респондентів, важко визначитись – 10 респо-

ндентам, не задоволені – 2 респонденти (рис. 5). Таким чином, важливо 

переглянути перелік дисциплін за вибором і удосконалити в новій ОПП. 

 

Рис. 4. Результати анкетування здобувачів вищої освіти  
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Рис. 5. Результати анкетування здобувачів вищої освіти  

 

Враховуючи епідеміологічну ситуацію в Україні через поширення 

COVID-19, в освітньому процесі використовуються методи дистанційного 

навчання, які забезпечують подання інформації в інтерактивному режимі за 

допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій. 

Опитування засвідчило, що задоволені цією формою навчання 21 осіб, 

частково задоволені – 35 осіб, не задоволені – 11 осіб (рис. 6); 35 осіб обрали 

гібридний спосіб дистанційного навчання, який передбачає поєднання 

синхронного (відео-, аудіозв’язок, спілкування в чаті) та асинхронного 

(електронне листування, відео-заняття, жорсткі і гнучкі дедлайни, тощо) 

способів (рис. 7).  

 

Рис. 6. Результати анкетування здобувачів вищої освіти  
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Рис. 7. Результати анкетування здобувачів вищої освіти  

 

Для підвищення якості навчання на ООП «Геодезія та землеустрій» 

26 респондентів вважають за необхідне збільшити тривалість практичної 

підготовки, 10 респондентів вказують на необхідність покращити якість 

навчально-методичного матеріалу, 6 респондентів виявили незадоволення 

щодо педагогічної майстерності при викладанні окремих дисциплін, по 1 

респонденту відзначили про необхідність збільшення тривалості практики з 

приладами влітку та закупівлі нового геодезичного обладнання. Однак, слід 

відзначити, що майже половина з усіх опитаних (31 респондентів) вважають, 

що якість навчання на ОПП є достатньою (рис. 8). 

 

Рис. 8. Результати анкетування здобувачів вищої освіти  
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Для дотримання етичних принципів і визначених законом правил, 

якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання і 

викладання з метою забезпечення довіри до результатів навчання в 

університеті діє «Положення про академічну доброчесність», в якому 

викладено політику, стандарти і процедури дотримання академічної 

доброчесності. Згідно опитування 58 респондентів ознайомлені з цим 

положенням, 8 респондентів проінформовані про академічну доброчесність 

частково, 1 респондент не має ніякої інформації з даного питання (рис. 9).  

 

Рис. 9. Результати анкетування здобувачів вищої освіти  

 

Що стосується ефективності системи академічної доброчесності в 

ЛНАУ, то ефективною її вважають 53 респондентів, частково – 

4 респонденти, важко відповісти на це питання 10 респондентам (рис. 10). 

 
Рис. 10. Результати анкетування здобувачів вищої освіти  
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Загальні висновки та рекомендації 

На основі аналізу якісних показників освіти ЛНАУ через анонімне 

анкетування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» ОПП «Геодезія та землеустрій» 

зроблено наступні висновки: 

1. Переважна більшість здобувачів задоволені якістю надання освітніх 

плуг у ЛНАУ за ОПП «Геодезія та землеустрій», що свідчить про її 

відповідність очікуванням майбутніх фахівців. Однак, 14,9% опитаних 

частково задоволені та 1,5% не задоволені, що вказує на необхідність 

подальшого удосконалення ОПП та покращення якості її реалізації.  

2. На думку опитаних, основними причинами зниження якості підготовки 

здобувачів є низький рівень або повна відсутність мотивації до навчання, 

надмірний обсяг навчального навантаження, низький рівень ерудиції 

студентів, індивідуально-психологічні особливості окремих викладачів. Тому 

важливо розробляти заходи для усунення цих причин.  

3. Що стосується методики навчання, то в загальному використовуються 

різні методи, що є позитивним. Однак, доцільно більш активніше 

використовувати спонукальний метод, при якому ставиться проблема або 

завдання, які вирішуються здобувачем самостійно без допомоги викладача.  

4. Перелік обов’язкових та вибіркових дисциплін влаштовує більшість 

респондентів, але важливо звернути увагу на вибіркову складову ОПП, 

оскільки незначна частина опитаних не задоволена цією складовою або ж 

задоволена частково. 

5. Половина опитаних частково задоволена дистанційним навчанням, 

решти опитаних більше задоволені таким способом навчанням, ніж не 

задоволені. Більшість обирає при дистанційному навчанні гібридні методи 

подання інформації, тобто синхронні і асинхронні. 

6. Для підвищення якості навчання за ОПП пропонується збільшити 

тривалість практичної підготовки, незначна частка опитаних вважає за 

необхідне покращити якість навчально-методичного матеріалу і педагогічну 

майстерність при викладанні окремих дисциплін. Позитивним є те, що майже 

половина опитаних задоволені методами навчання і викладання. 

7. Щодо політики дотримання академічної доброчесності в університеті, 

то переважна більшість опитаних здобувачів ознайомлені з нею та вважають 
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її ефективною. Однак є такі, хто ознайомлений частково або не 

інформований взагалі (1 респондент). 

Результати опитування дозволяють гаранту, керівництву факультету і 

університету більш раціонально вирішувати питання удосконалення 

освітнього процесу за ОПП «Геодезія та землеустрій», зокрема 

рекомендуються такі заходи: 

1. Розробити і впровадити комплекс заходів стосовно підвищення 

якості навчального процесу:  

1.1. Науково-педагогічним працівникам, які викладають за ОПП «Геодезія та 

землеустрій», практикувати сучасні активні форми роботи для стимулювання 

когнітивних процесів (навчальні дискусії, тренінги, майстер-класи, мозковий 

штурм, ділові ігри, тощо); збільшувати досвід практичної професійної 

діяльності (стажування, підвищення кваліфікації, участь у професійних 

об’єднаннях, тощо); активізувати самостійну роботу студентів; вибирати 

ефективні методи і способи навчання, які дозволяють студенту розвивати 

пізнавальну діяльність. 

1.2. Збільшити тривалість професійної практичної підготовки через 

збільшення кількості практичних занять та виробничих практик; залучення 

професіоналів-практиків і експертів у даній галузі для проведення 

аудиторних і позааудиторних занять.  

1.3. Щорічно проводити моніторинг якості організації вибору навчальних 

вибіркових дисциплін; враховувати побажання здобувачів при формуванні 

переліку дисциплін вільного вибору студента; в анотаціях вибіркових 

дисциплін описувати практичну спрямованість дисципліни та вказувати її 

зв’язок з майбутньою професією.  

1.4. Постійно проводити роз’яснювальну роботу з питань дотримання 

академічної доброчесності, у тому числі недопущення академічного плагіату 

при виконанні навчальних та кваліфікаційних робіт.  

2. Продовжувати проводити опитування здобувачів вищої освіти 

стосовно задоволеності ОПП «Геодезія та землеустрій» та якістю освітніх 

послуг, що дозволить відстежувати позитивну динаміку і виявляти слабкі чи 

проблемні моменти з метою вжиття необхідних заходів. 
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Додаток 1 

АНКЕТА 

оцінки якості освітнього процесу в ЛНАУ здобувачами першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» ОПП «Геодезія та землеустрій»  

 

1. Чи задоволені Ви якістю надання освітніх послуг?  

a) задоволені;              б) частково задоволені;              в) не задоволені              

2. Що, на Вашу думку, суттєво знижує якість підготовки студентів? 

а) відсутність педагогічної майстерності при викладанні окремих дисциплін 

б) індивідуально-психологічні особливості окремих викладачів 

в) низький рівень ерудиції студентів 

г) низький рівень або повна відсутність мотивації до навчання у студентів 

д) надмірний обсяг навчального навантаження 

е) Ваш варіант  ___________________________________________________________________ 

3. Які методи навчання переважно використовують викладачі? 

a) словесні (пояснення, бесіди, розповідь, інструктаж)  

б) наочні (ілюстрація, демонстрація, презентація)  

в) практичні (лабораторні, практичні, графічні, дослідні роботи)  

г) пояснювально-ілюстративні (поєднання різних методів, для повідомлення спеціально 

підготовленої і систематизованої інформації)  

д) частково-пошуковий (формулювання проблеми чи завдання і поетапне їх вирішення під 

керівництвом викладача)  

е) спонукальний (формулювання проблеми чи завдання і самостійне їх вирішення без допомоги 

викладача) 

4. Чи задовольняє Вас перелік обов’язкових дисциплін на освітньо-професійній програмі 

«Геодезія та землеустрій»?  
а) так;         б) ні;          в) частково;         г) важко відповісти  

5. Чи задовольняє Вас перелік вибіркових дисциплін на освітньо-професійній програмі 

«Геодезія та землеустрій»?  
а) так;         б) ні;          в) частково;         г) важко відповісти  

6. Ваше ставлення до дистанційного навчання?  
a) задоволені;              б) частково задоволені;              в) не задоволені              

7. Які способи дистанційного навчання Вам імпонують найбільше? 
а) синхронне (відео-, аудіозв’язок, спілкування в чаті) 

б) асинхронне (електронне листування, відео-заняття, жорсткі і гнучкі дедлайни, тощо) 

в) гібридне (поєднання синхронного та асинхронного способів) 

8. Що, на Вашу думку, потрібно змінити, щоб підвищити якість навчання на освітньо-

професійній програмі «Геодезія та землеустрій»? 

a) збільшити тривалість теоретичного курсу 

б) збільшити тривалість практичної підготовки 

в) покращити якість навчально-методичного матеріалу 

г) покращити педагогічну майстерність при викладанні окремих дисциплін 

д) нічого не змінювати (задоволені методами навчання і викладання) 

е) Ваш варіант  __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9. Чи ознайомленні Ви з політикою, стандартами і процедурою дотримання академічної 

доброчесності в ЛНАУ? 

а) так;         б) ні;          в) частково;         г) важко відповісти  

10. Чи вважаєте Ви ефективною систему академічної доброчесності в ЛНАУ? 

а) так;         б) ні;          в) частково;         г) важко відповісти  

 

Дякуємо за відверті відповіді! 


