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МЕХАНІЗМ ОЦІНКИ КУРСУ 
 

Усі курси, що викладаються у Запорізькому національному університеті, оцінюються 

студентами за стандартизованою анкетою, розміщеною у системі Moodle. 

Оцінка здійснюється за чотирнадцятьма індикаторами, які включають у себе наступні 

категорії: 

(1) «методичне забезпечення курсу» (6 показників); 

(2) задоволеність формами викладання різних видів занять (4 показники); 

(3) задоволеність загальним рівнем професійності викладання курсу (4 показники). 

 

Кожен із 14-ти індикаторів оцінюється студентом за 5-тибальною шкалою, в якій 1 бал – 

найнижчий рівень задоволеності параметром оцінювання, а 5 балів – найвищий рівень 

задоволеності параметром оцінювання. Оцінки за 14-тьма індикаторами формують 

адитивний індекс курсу «Загальний рівень задоволеності курсом», який може коливатись у 

межах від 14 до 70 балів. 

Мінімальний очікуваний рівень задоволеності курсом: 35 – 42 бали. 

 

Процедура оцінки курсу: 

1. Кожному студенту у системі Moodle у розділі «Оцінка якості курсу» пропонується 

оцінити УСІ курси, які викладались йому в межах семестру. 

2. Оцінка курсу має здійснюватись не раніше, аніж за 2 тижні до завершення викладання 

даної дисципліни для студентів денного відділення і по завершенню курсу для студентів 

заочного відділення. 

3. Оцінка курсу має здійснюватись студентами як денної, так і заочної форми навчання. 

4. Оцінювання курсу є конфіденційним, що унеможливлює прив’язку відповідей студента до 

його персональних даних. 

5. Дані оцінених курсів знімаються з сайту у день початку сесії в університеті. Оцінки, 

виставлені пізніше даної дати, не приймаються до обробки. 

6. У разі надання одним студентом декількох оцінок курсу, в обробку приймаються останні 

за датою виставлені оцінки, а усі попередні відбраковуються. 

7. Закодовані відповіді студентів передаються агрегованим файлом відповідальним фахівцем 

Лабораторії інформаційних систем та комп’ютерних технологій до Центру незалежних 

соціологічних досліджень 

(відповідальна за отримання даних – Кузьмичова Н.Ю.) 

8. Статистична обробка та аналіз даних здійснюється фахівцями Центру незалежних 

соціологічних досліджень 

 

Представлення результатів: 

1. Результати оцінки курсів студентами подаються до ректорату у вигляді: 

1.1.Сформованого загально університетського рейтингу курсів; 

1.2.Сформованого рейтингу кафедр за результатами середніх оцінок курсів, що 

викладаються її професорсько-викладацьким складом; 

1.3.Сформованого рейтингу факультетів за результатами середніх оцінок курсів, 

що викладаються його професорсько-викладацьким складом; 
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1.4.Сформованого розгорнутого звіту за кожним з оцінених параметрів у розрізі 

курсів, кафедр та факультетів. 

2. Результати оцінки курсів за 1 семестр мають бути представлені на Вченій Раді 

університету у січні-лютому. 

3. Результати оцінки курсів за 2 семестр мають бути представлені на Вченій Раді 

університету у травні-червні. 

4. Результати оцінки курсів студентами після представлення на Вченій Раді університету 

передаються на факультети у вигляді: 

4.1.Сформованого рейтингу кафедр факультету за результатами середніх оцінок 

курсів, що викладаються її професорсько-викладацьким складом; 

4.2.Сформованого рейтингу факультету за результатами середніх оцінок курсів, 

що викладаються його професорсько-викладацьким складом; 

4.3.Сформованого розгорнутого звіту за кожним з оцінених параметрів у розрізі 

курсів та кафедр. 

5. Консультативно-інформаційні функції щодо інтерпретацій результатів оцінки якості 

курсів виконуються провідним фахівцем Центру незалежних соціологічних досліджень 

Кузьмичовою Н.Ю. 


