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У статті висвітлюється питання оцінювання якості діяльності викладачів матема-

тики вищих аграрних навчальних закладів, яке здійснюється в умовах впровадження управ-

лінського кафедрального моніторингу. Отримані оцінки являються складовою частиною 

оцінки якості освіти у ВНЗ, основою для розв’язання завдань управління якістю освіти. 
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Постановка проблеми. Проблема пі-

двищення кваліфікації викладачів є на 

сьогодні однією із головних у галузі осві-

ти, адже викладацький склад є основним 

та найбільш цінним активом вищого на-

вчального закладу, у тому числі й аграрно-

го профілю, від якості та ефективності йо-

го роботи безпосередньо залежать, як ус-

піх освітньої діяльності, так і розвиток си-

стеми освіти взагалі. 

У зв’язку з цим виникає необхідність у 

здійсненні оцінювання якості діяльності 

викладачів. Отримані оцінки являються 

важливою основою для розв’язання за-

вдань управління якістю освіти у ВНЗ та 

підготовки майбутніх спеціалістів аграр-

ного профілю, адже “…якість викладання 

у ВНЗ забезпечується, перш за все, оцін-

кою якості професорсько-викладацького 

складу, що є дуже непростим завданням” 

[4, с.798]. 

Такі оцінки призначені для: отриман-

ня об’єктивних відомостей про стан діяль-

ності викладачів різних категорій на кафе-

дрі; встановлення відповідності фактичної 

якості діяльності викладачів нормативним 

вимогам, зафіксованих у Положенні про 

вищий навчальний заклад; виявлення по-

зитивних та негативних тенденцій у діяль-

ності викладачів кафедри та встановлення 

причин, які сприяють підвищенню чи 

зниженню якості їх діяльності у різні пері-

оди часу. Завдяки оцінкам діяльності ви-

кладача керівники відповідних рівнів ма-

ють можливість приймати обґрунтоване 

рішення про відповідність рівня його ком-

петентності щодо посадових обов’язків, 

які він виконує, підтверджувати або не 

підтверджувати правомірність переходу 

на нову посаду, застосовувати різні засоби 

морального та матеріального стимулю-

вання його діяльності. Отримати такі оці-

нки можна тоді, коли розроблена чітка си-

стема оцінювальних процедур та вимірни-

ків. 

Аналіз досліджень і публікацій. На 

сучасному етапі проблему оцінювання 

якості діяльності викладачів вищих 

навчальних закладів та визначення їх 

рейтингу у загальній структурі кафедри 

висвітлюють багато науковців, зокрема, 

Н.Бордовська, Є.Тітова, Г.Стаднік, М.Бі-

линський, Ю.Воробйов, Д.Мельничук, 

І.Ібатуллін, А.Газалієв, Д.Мельник та інші 

[3, 5, 7, 8, 9]. В Україні проводяться 

щорічні рейтингові оцінювання якості 

діяльності науково-педагогічних працівни-

ків, кафедр та факультетів певних ВНЗ. 

Серед них Національний Університет 

Біоресурсів і Природокористування, На-
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ціональний педагогічний університет імені 

М.П.Драгоманова, Національний техніч-

ний університет України “Київський 

політехнічний інститут”, Подільський 

державний аграрно-технічний університет, 

Кримський агротехнологічний університет, 

Полтавська державна аграрна академія. 

Проте невирішеною частиною окресленої 

проблеми залишається питання розробки 

загальної методики оцінювання якості 

діяльності викладачів математики вищих 

аграрних навчальних закладів в умовах 

здійснення управлінського кафедрального 

моніторингу. 

Метою статті є опис запропонованої 

нами процедури оцінювання якості діяль-

ності професорсько-викладацького складу 

кафедри математики вищого аграрного 

навчального закладу в умовах здійснення 

управлінського кафедрального моніторингу. 

Виклад основного матеріалу. У про-

цесі діяльності зі студентами викладач ма-

тематики вищого аграрного навчального 

закладу має володіти певним комплексом 

професійних умінь. Зокрема, М.Бараболя 

виділяє професійні компетенції вчителя 

математики (загально професійні та спеці-

алізовано професійні) та визначає їх від-

мінності у різних десятиріччях для плану-

вання самоосвіти вчителя математики [1, 

с. 19-23]. У нашому розумінні, під якістю 

діяльності викладача вищого аграрного 

навчального закладу будемо розуміти ха-

рактеристику реального стану діяльності, 

що володіє деякою своєрідністю і відріз-

няється ознаками та показниками; міру 

відповідності визначеним нормам та стан-

дартам здійснення цього виду професійній 

діяльності; міру задоволення потреб тих, 

хто зацікавлений у результатах цієї діяль-

ності. 

Для того, щоб здійснити оцінку такої 

якості, необхідно: з’ясувати, що собою 

являє у реальній дійсності діяльність кож-

ного викладача; визначити, якою мірою ця 

індивідуальна діяльність викладача відпо-

відає загальним вимогам, що висуваються 

до даної діяльності та відображені у дію-

чих нормативних документах про вищу 

освіту, про займану посаду; виявити, на-

скільки діяльність конкретного викладача, 

відповідає потребам керівників, співробіт-

ників, студентів, а також його власним по-

требам та потенційним можливостям [10, 

с. 407]. 

Викладач математики вищого аграр-

ного навчального закладу виконує різні 

види робіт (навчальна, методична, науко-

ва, організаційна), тому його діяльність у 

кожній із даних сфер може володіти різ-

ною якістю і, отже, має бути окремо оці-

неною за допомогою певної системи оці-

нювальних процедур. Цей факт важливо 

враховувати під час оцінювання якості 

діяльності викладача математики в цілому, 

адже така діяльність – багаторівневе та 

системне явище, що включає у себе сукуп-

ність складових, що проявляються у тих 

або інших видах його роботи у ВНЗ. 

Суб’єктами оцінювання якості діяль-

ності викладачів математики під час здій-

снення управлінського кафедрального мо-

ніторингу 2( )M  можуть бути: самі викла-

дачі (здійснюється самооцінка сласної дія-

льності); студенти, колеги, керівники 

структурних підрозділів (кафедри, факуль-

тету, ВНЗ), у яких працює викладач (здій-

снюється внутрівузівська оцінка); незале-

жні експерти (здійснюється атестаційна 

оцінка). Таке оцінювання варто проводити 

в кілька етапів. Розглянемо кожен із етапів 

окремо. 

На 1-му етапі має проводитися само-

оцінка власної діяльності викладача. Мета 

його полягає у тому, щоб викладач сам 

оцінив ступінь вираження показників  

якості власної діяльності у різних сферах. 

Тобто, для того, щоб здійснити самооцін-

ку власної діяльності, викладач має реаль-

но оцінити ступінь вираження кожного із 

показників певних видів діяльності (на-

вчальної, методичної, наукової та органі-

заційної), які він здійснює. Питання вибо-

ру значимих показників для оцінки якості 

діяльності викладачів математики було 

висвітлено автором у [6]. Кожен ВНЗ аг-

рарного профілю може самостійно обира-

ти систему показників для оцінки якості 

діяльності викладачів, але при цьому вар-

то керуватися наступними принципами: 
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– оцінка якості діяльності викладача 

не повинна бути підміненою оцінкою осо-

бистих якостей її суб’єкта. Адже оціню-

ється саме виконана діяльність, а не лю-

дина як особистість. Тому всі критерії та 

показники повинні бути виражені у фор-

мулюваннях, що відображають характе-

ристику діяльності; 

– оцінка якості самої діяльності (як 

процесу розв’язання професійних завдань, 

реалізації професійних функцій та прояву 

особистих можливостей) не повинна бути 

підміненою оцінкою тільки її результатів, 

так як результат діяльності або те, що ін-

коли видається за результат, не завжди 

відповідає якості здійсненої діяльності; 

– оцінка діяльності викладача по-

винна обов’язково враховувати об’єктивні 

відмінності в умовах її здійснення та ком-

петенціях конкретних спеціалістів (специ-

фіка ВНЗ, кафедри, ступінь, посада, 

обов’язки та повноваження). При цьому 

система критеріїв та показників, процеду-

ра оцінювання можуть бути єдиними, але 

точки відліку рівнів якості та оціночні ха-

рактеристики діяльності різними [3, с. 13]. 

Отже, викладач під час здійснення 

самооцінки власної діяльності оцінює 

ступінь вираження кожного показника 

за певною визначеною шкалою (може 

бути, наприклад, від 0 до +3), у резуль-

таті чого він набирає певну суму балів. 

Тоді загальний висновок про рівень йо-

го діяльності у кожній із сфер робиться 

на основі співставлення набраної суми 

балів згідно із відповідною шкалою. За-

значимо, що процедура самооцінювання 

повинна бути максимально коректною 

по відношенню до викладача у всіх ви-

падках її використання, тобто необхідно 

створити такі умови, щоб викладачі мо-

гли проявити відвертість, чесність та 

принциповість, при цьому за отримани-

ми результатами недопустимо застосо-

вувати адміністративні санкції, мораль-

ні та психологічні впливи на викладачів, 

також не варто ці дані оприлюднювати. 

На 2-му етапі проводиться внутріву-

зівське оцінювання. На даному етапі сут-

тєве значення під час оцінювання якості 

діяльності викладачів має думка студентів, 

адже саме студенти випробовують на собі 

їх дію і є партнерами викладача в освіт-

ньому процесі. Дослідження думки студен-

тів доцільно проводити з використанням 

анкетування, яке має проводитися двічі в 

навчальному році за підсумками кожного 

семестру: за підсумками першого семест-

ру на перших заняттях другого семестру 

та за підсумками другого семестру на залі-

ковому тижні другого семестру. 

Для проведення анкетування студен-

тів заздалегідь має бути підготовлений не-

обхідний інструментарій: списки студен-

тів груп, які беруть участь в анкетуванні, 

назви дисциплін, які викладаються викла-

дачем у відповідному семестрі, анкета, 

критерії обробки та узагальнення резуль-

татів. Для обробки та узагальнення отри-

маних даних важливо, щоб в анкетуванні 

взяло участь не менше 70% студентів, які 

навчаються у викладача, діяльність якого 

оцінюється. 

Для проведення анкетування студен-

тів для оцінювання якості діяльності ви-

кладачів зручною у використанні є анкета, 

розроблена Н.Бордовською [10, с. 412-

413]. Процедура анкетування передбачає 

кількісну та якісну оцінку викладання 

конкретного викладача або всіх виклада-

чів, які проводять навчальні заняття за 

вказаний період (семестр, навчальний рік, 

деякий період часу вивчення навчальної 

дисципліни, всі роки навчання у ВНЗ). На 

основі отриманих результатів визначаєть-

ся рівень якості викладання за оцінками 

різних студентів згідно зазначених крите-

ріїв та показників. 

Обробка та узагальнення результатів 

анкетування студентів надає можливість 

отримати різні види оцінок за певними 

напрямками: персональна оцінка – являє 

собою оціночний бал кожного викладача 

кафедри окремо; статистична оцінка – 

дозволяє отримати узагальнене уявлення 

про якість діяльність викладачів у ВНЗ в 

цілому та його підструктурах (на кафедрі, 

факультеті чи інституті); аспектна оцінка 

– надає можливість проводити аналіз дум-

ки студентів відповідно до їх відповідей на 
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конкретні запитання анкети [3, с.16-17]. 

Крім того, завідувач кафедри у свою 

чергу також має здійснювати оцінювання 

якості діяльності викладачів на кафедрі 

математики у три етапи: вхідний, поточ-

ний та підсумковий, на кожному із яких 

варто використовувати певні оцінювальні 

процедури. Коротко розглянемо їх. 

Так, на вхідному етапі, у випадку при-

йому викладача на роботу, завідувач ка-

федри має провести з ним співбесіду, а 

викладач, у свою чергу, має представити 

особову справу, список наукових публіка-

цій та навчально-методичних розробок, 

звіти про діяльність з попереднього місця 

роботи, провести пробне відкрите заняття, 

тощо. 

На поточному етапі протягом навчаль-

ного року завідувач кафедри слідкує за 

діяльністю викладачів, аналізує її та ро-

бить відповідні висновки щодо рівня якос-

ті. На даному етапі варто використовувати 

наступні контрольні заходи: спостережен-

ня, індивідуальна бесіда з викладачем, 

аналіз виконання навчального наванта-

ження викладача та результатів навчання 

студентів відповідно до журналу виклада-

ча, відвідування відкритих занять викла-

дача, аналіз наукових публікацій, спосте-

реження за виступами викладача на нау-

кових та методичних конференціях ВНЗ, 

аналіз звіту викладача за семестр навчаль-

ного року, відвідування кураторських го-

дин та гурткових занять, проведених ви-

кладачем. 

На підсумковому етапі завідувач кафед-

ри математики підводить підсумки роботи 

викладача протягом всього навчального 

року і, на основі отриманих результатів, 

робить загальний висновок про рівень 

якості його діяльності на кафедрі. На да-

ному етапі доцільними заходами є: спо-

стереження, індивідуальна бесіда з викла-

дачем, аналіз журналу викладача, резуль-

татів екзаменаційно-залікових відомостей 

(кількісного та якісного показника), участі 

студентів в олімпіадах, наукових студент-

ських конференціях, аналіз звіту виклада-

ча за рік, виконання індивідуального пла-

ну, результатів стажування викладача в 

інших ВНЗ, отримання ним нагород, гра-

мот, відзнак, списку наукових публікацій, 

методичних розробок, захисту кандидат-

ської (докторської) дисертації, відвідуван-

ня занять викладача тощо. 

Окремим моментом оцінювання якос-

ті діяльності викладача є його атестація, 

яка має здійснюватися незалежними екс-

пертами, які обираються із професорсько-

викладацького складу цього чи інших ВНЗ 

та експертів, на яких покладається конт-

роль якості вищої освіти або якості діяль-

ності вищих навчальних закладів. Для 

цього наказом ректора (декана або завіду-

вача кафедри) ВНЗ створюється комісія 

(не менше трьох осіб) та визначаються те-

рміни проведення такої експертизи. Стру-

ктура експертної комісії передбачає чітке 

розмежування повноважень щодо оціню-

вання якості діяльності викладача, а саме: 

навчально-методичної діяльності (перша 

група експертів), наукової діяльності (друга 

група експертів), якості виконання ним 

різних видів організаційної роботи у ВНЗ 

та за його межами (третя група експертів). 

Кожна група експертів визначає рівень 

якості діяльності викладачів у відповідній 

сфері згідно визначених показників, оціню-

ючи кожен із них певною кількістю балів. 

У результаті експерти виявляють 

якість цієї діяльності в цілому з позиції 

незалежних експертів. Якщо під час оці-

нювання якості викладання (навчальної 

діяльності) та (або) наукової діяльності у 

викладача виявлено низький (ненорматив-

ний) рівень, то подальша експертиза є не-

доцільною, так як ці дві сфери є системо-

твірними у професійній діяльності викла-

дача ВНЗ незалежно від займаної посади. 

Так, зокрема, під час оцінювання яко-

сті діяльності викладача можна виділити 

наступні рівні: допустимий, оптимальний, 

високий, недопустимий. Допустимий рі-

вень – відносна відповідність діяльності 

встановленим нормам, що означає вико-

нання викладачем основної частини приз-

начених функціональних обов’язків та ча-

сткове задоволення відповідних потреб 

зацікавлених людей та тих, хто потребує 

цієї діяльності; оптимальний – повна від-
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повідність нормам як виконання виклада-

чем всіх призначених функціональних 

обов’язків та конструктивний характер у 

відношенні традицій, що склалися, адекват-

не задоволення потреб всіх зацікавлених 

людей та тих, що потребують дану діяль-

ність (студентів, керівників вузівськими 

структурами та суспільства в цілому); ви-

сокий – відповідність нормам діяльності з 

їх творчим перевищенням як вихід за межі 

стереотипів, які склалися у ВНЗ та тради-

цій (на рівні кафедри, факультету або ВНЗ 

у цілому), повна відповідність потребам 

всіх, кому адресована дана діяльність; не-

допустимий – невідповідність нормі, тоб-

то невиконання викладачем призначених 

функціональних обов’язків та негативна 

оцінка потреб даної діяльності [10, с. 409-

410]. 

На 3-му етапі має здійснюватися ви-

значення кореляційної оцінки. Для отри-

мання кореляційної оцінки якості діяльнос-

ті викладачів математики на рівні факуль-

тету або всього вищого навчального аграр-

ного закладу необхідно провести зістав-

лення отриманих результатів самооцінки, 

експертної оцінки студентів, колег, завіду-

вача кафедри та встановити ступінь їх уз-

годженості по відношенню до кожного 

викладача. Процедура передбачає не тіль-

ки кількісну та якісну обробку результатів, 

але й верифікацію, тобто встановлення 

істинності, виявлення неправдивих, зави-

щених та занижених самооцінок. Для цьо-

го визначається коефіцієнт кореляції , 

який вказує на відповідність (невідповід-

ність) самооцінки викладача оцінці експе-

ртів. Якщо коефіцієнт кореляції знахо-

диться в певних встановлених межах, то 

це свідчить про відповідність самооцінки і 

оцінки експертів. У випадку значної не-

відповідності, необхідні додаткові дані та 

більш детальне вивчення діяльності ви-

кладача за тим чи іншим показником. 

На 4-му етапі здійснюється проце-

дура узагальнення результатів, яка пе-

редбачає отримання узагальнюючої оці-

нки якості діяльності викладача матема-

тики. Результати узагальнюючої оцінки 

представляються у формі якісної оцінки 

стану професійної діяльності, яку здійс-

нює викладач математики на кафедрі 

або у ВНЗ (з позначенням того або ін-

шого рівня якості); тенденцій змін цієї 

якості у різні періоди часу роботи ви-

кладача; прогнозу можливостей та ная-

вного потенціалу для росту якості про-

фесійної діяльності у конкретних ви-

кладачів; оцінці умов та причин, які 

сприяють підвищенню або зниженню 

якості діяльності викладачів кафедри 

математики. 

За підсумками оціночної діяльності 

експертна комісія, на основі всіх даних, 

складає звіт та висловлює власну думку 

про відповідність або невідповідність 

результатів самоаналізу, оцінок колег, 

завідувача кафедри та думки студентів 

реальному, з їх погляду, стану справ. Ця 

думка експертної комісії має виражати-

ся через встановлення того або іншого 

рівня професійної діяльності конкретно-

го викладача кафедри. 

Висновки. Таким чином, отримані 

оцінки якості діяльності викладачів ма-

тематики вищого аграрного начального 

закладу (самоаналіз, оцінка думки сту-

дентів, колег, завідувача кафедри) до-

зволяють проаналізувати в цілому їх 

професійну діяльності в умовах впрова-

дження моніторингу 
2M . Отримані 

висновки мають бути обговорені на за-

сіданнях кафедри, факультету, ректора-

ту, адже вони стануть основою для при-

йняття виважених рішень стосовно ко-

жного працівника ВНЗ, дозволять ви-

явити його реальний потенціал, а також 

спрогнозувати можливість професійно-

го росту у конкретній сфері діяльності. 
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Резюме. Горда И. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ ВУЗОВ АГРАРНОГО ПРОФИЛЯ В 

УСЛОВИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО 

МОНИТОРИНГА. В статье освещается вопрос оценки качества деятельности пре-

подавателей математики высших аграрных учебных заведений, которая осуществля-

ется в условиях внедрения управленческого кафедрального мониторинга. Такая оценка 

является составной частью оценки качества высшего образования и основой для ре-

шения задач управления качеством образования в вузе. 

Ключевые слова: качество деятельности преподавателя, оценка, субъект оценки 

и объект оценки, мониторинг, оценочные процедуры. 

 

Abstract. Gorda I. THE ASSESSMENT OF QUALITY OF ACTIVITY OF 

TEACHERS OF MATHEMATICS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF 

THE AGRARIAN PROFILE IN THE CONDITIONS OF IMPLEMENTATION OF 

ADMINISTRATIVE CATHEDRAL MONITORING. The question of an assessment of 

quality of activity of teachers of mathematics of higher agrarian educational institutions 

which is carried out in the conditions of introduction of administrative cathedral monitoring 

is taken up in the article. Such assessment is a component of an assessment of quality of high-

er education and a basis for the solution of problems of quality management of education in 

higher education institution. 

Key words: quality of activity of the teacher, assessment, subject of an assessment and 

object of an assessment, monitoring, estimated procedures. 
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