
ЗВІТ  

за результатами опитування здобувачів вищої освіти 

ОПП «Лісове господарство»  

 

Законом України «Про вищу освіту» та положенням «Про внутрішню систему 

забезпечення якості  освіти у Малинському фаховому коледжі»  передбачено 

проведення щорічного моніторингу та перегляд освітніх програм з метою покращення 

змісту ОПП. Критерії перегляду освітніх програм формуються в тому числі і  через 

забезпечення зворотного зв’язку зі здобувачами вищої освіти шляхом обговорення 

актуальних питань освітнього процесу та проведення анонімного анкетування.  

Метою такого моніторингу є вивчення рівня задоволеності здобувачів вищої 

освіти якістю освітньо-професійної програми, освітньього процесу та ресурсним його 

забезпеченням.  

Моніторинг задоволеності якістю освіти здобувачів ОС «Бакалавр»  проводиться 

щороку. У анкетному опитуванні, яке було проведено у березні  2021 р. взяли участь 

63 студенти різних курсів денної  та заочної форм навчання.  Здобувачам було 

запропоновано дати відповіді на 21  запитання щодо змісту освітньо-професійної 

програми, якості викладання і навчання та написати  пропозиції щодо покращення 

програми. Узагальнені результати опитування представлені нижче за виділеними 

блоками питань.  

Здобувачі освітнього ступеня «Бакалавр» ОПП «Лісове господарство» у 

переважній більшості схвально оцінюють якість освітньо-професійної програми.  

Зокрема, високо оцінюють здобувачі освіти   рівень інформаційної підтримки (зручне 

та ефективне інформування стосовно різних аспектів навчання). В рейтингу критеріїв 

за дванадцяти-бальною шкалою цей показник набрав 9,7 бали. Більше здобувачів  

освіти стали подавати пропозицій щодо покращення освітнього процесу для 

досягнення позитивних якісних змін в коледжі. Високу оцінку цьому критерію дали 

98,4% опитаних респондентів і в рейтингу за дванадцяти-бальною шкалою цей 

показник набрав 9,4 бали.    

Щодо покращення освітньої програми, то здобувачі вищої освіти хотіли б мати 

відповідний рівень соціальної підтримки, мати можливість вільно вибирати 

дисципліни, бути обізнаними в інструментах протидії порушенням  академічної 



доброчесності. 1,6 % опитаних респондентів не задоволені умовами проживання, 

харчування та стипендіями, а 98,4% студентів задовільняють соціальні умови. Рейтинг 

цього критерію за двананцяти-бальною шкалою становить 8,4 бали. 96,8% опитаних 

здобувачів освіти задоволені вибором  дисциплін, а 3,2 % опитаних – не задоволені 

вибором. 1,6% опитаних студентів не володіють або слабо володіють  інформацією 

про інструменти протидії порушенням академічної доброчесності проти  98,4 % 

здобувачів освіти, які  вказали на обізнаність в цьому критерії. 

 

 

Пропозиції 

щодо покращення освітньо-професійної програми «Лісове господарство» 

 

1. У дисциплінах спеціальної підготовки розгядати питання про вплив 

радіонуклідів на грунти, фауну, флору та людей. 

2. При виборі дисциплін за спеціальністю включити дисципліни де 

вивчається комплексне використання деревини. 

3.  При виборі дисциплін за спеціальністю включити дисципліни де 

вивчаються елементи лісового маркетингу. 

4. При виборі дисциплін за вподобанням включити дисципліну соціального 

спрямування, яка б показувала б суть батьківства, діагностику сімейних відносин 

тощо. 

5. При виборі дисциплін за вподобанням включити дисципліну соціального 

спрямування – «Основи етики та естетики». 

6. При вивченні дисципліни із Озеленення населених пунктів включити 

елементи топіарного мистецтва. 



 

            

             

                                                        



                                           

 

 

 

                                           

  

                  



                             

              

                                                                            

                   



                           

 

                   

                                      



                    

                                          

                          

                                                                      



                                

                           

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


