
МАЛИНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

МОНІТОРИНГ ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ВИПУСКОВОГО 

КУРСУ

За результатами опитування здобувачів освіти

шляхом проведення анкетування



Учасники анкетування

Здобувачі освіти ОПП 
«Лісове господарство»

33,3%

14,3%
Здобувачі освіти ОПП 

«Бухгалтерський облік»

12,7%

Здобувачі освіти ОПП 
«Експлуатація та ремонт 

обладнання лісового комплексу»
11,1%

11,1%

Здобувачі освіти ОПП 
«Землевпорядкування»

Здобувачі освіти ОПП «Лісозаготівля та 
первинна оборобка деревини»

9,5% Здобувачі освіти ОПП «Обробка деревини» 

Здобувачі освіти ОПП «Зелене будівництво та 
садово-паркове господарство»

8,0%



Запитання
анкети:

«Я задоволений
рівнем

отримання знань
та практичних

навичок»

За результатами 
анкетування:

- 27% здобувачів
оцінюють рівень

отриманих знань та 
набутих навичок на 

«відмінно»;
- 46% здобувачів
освіти дають оцінку

«добре»;
- 19% здобувачів

освіти задоволені
знаннями та 
навичками, 

отриманими в 
навчальному

закладі

За результатами 
анкетування 8% 

опитаних
респондентів
незадоволені

рівнем
отриманих знань

та набутих
навичок

Рекомендовано 
забезпечити
контроль за 

якістю
викладання
навчальних

дисциплін та 
практик



Рівень
набуття

соціальних
навичок

34,9% здобувачів освіти

36,5% здобувачів освіти

22,2% здобувачів освіти

3,2% здобувачів освіти

3,2% здобувачів освіти

Рекомендовано 
покращити умови

проживання в 
гуртожитку



На питання: «Я мав можливість вільно вибирати
дисципліни з професійно-орієнтованих»

92% опитаних
респондентів

задоволені вибором

8% опитаних респондентів
незадоволені вибором

Рекомендовано розширити
перелік вибіркових дисциплін



Питання анкети: 
«Викладачі ОПП 

використовують сучасні
педагогічні методи»

За результами опитування
викладачі під час викладання

дисциплін використовують сучасні
методи навчання (майстер-класи, 

навчальні дискусії тощо).

Рекомендовано окремим
викладачам збільшити рівень

використання сучасних форм та  
методів навчання



Питання анкети: «Проходження практик сприяло
підвищенню моїх знань та практичних навичок»

Варіанти відповідей Результати опитування у 
відсотках

5 39,7

4 34,9

3 20,6

2 3,6

1 1,8

За результами опитування
можна зробити висновок, 

що практики сприяють
підвищенню знань та 
практичних навичок

здобувачів освіти



До викладання
навчальних занять 

долучались
професіонали-практики, 

науковці та 
представники успішного

бізнесу

22,5
%

38,1
%

23,8%8,3%

7,9
%

Результати
анкетування

підтверджують
залучення
науковців, 

професіоналів-
практиків, 

представників
успішного бізнесу

до викладання
навчальних
дисциплін



Питання анкети: «Я був перевантажений під час виконання навчальних занять»

Проведене анкетування дає підстави
ствержувати, що студенти не були
перевантажені під час виконання

навчальних занять



Питання анкети: «Як залучені
студенти до наукової діяльності

викладачів коледжу»

Варіанти відповідей Результати опитування

5 20,6

4 25,4

3 25,4

2 15,9

1 12,7

За результатами анкетування
можна зробити висновок, що

студенти залучаються до 
наукової діяльності викладачів

коледжу

Рекомендовано продовжувати
мотивувати здобувачів освіти

до залучення до наукової
діяльності



Питання анкети: 
«Оцінювання

знань відбувалося
прозоро і чесно» 

46%  опитаних студентів
оцінюють на «відмінно»

31,7% опитаних
студентів оцінюють на 

«добре»

15,9% опитанмх
студентів оцінюють на 

«задовільно»

3,2% опитаних
студентів оцінюють на 

«погано»

3,2% опитаних
студентів оцінюють на 

«незадовільно»

Опитування
здобувачів освіти на 
93,6% дає підстави
стверджувати про 

прозорість та чесність
оцінювання знань



Середовище

Матеріально-технічне Інформаційно-методичне

Ступінь
задоволення Результати опитування

дозволяють зробити
висновок про задоволеність

студентів матеріально-
технічним та інформаційно-

методичним
забезпеченням ОПП



Питання анкети: «Мені відомі процедури
звернення, оскарженняь та апеляцій стосовно

освітнього процесу»

Здобувачі освіти (90,5% від
загальної кількості опитаних) 
ознайомлені з процедурами 

звернення, окарження та 
апеляцій стосовно освітнього

процесу

Однак є незначна кількість
здобувачів освіти (9,5% від

загальної кількості опитаних), 
яким невідомі процедури
звернення, оскарження та 

апеляцій стосовно освітнього
процесу

Рекомендовано проводити
роз’яснювальну роботу 

серед здобувачів освіти з 
приводу інформування

щодо процедур звернення, 
оскарження та апеляцій



Питання анкети: «Впродовж
навчання я регулярно 

проходив опитування про 
якість освіти»

За результатами 
опитування 87,3% 
здобувачів освіти

проходять опитування
щодо якості освіти

12,7% опитаних респондентів
спростовують участь у 
опитуваннях стосовно

освітнього процесу

Рекомендовано залучати
студентів до участі у опитуваннях

щодо якості освіти



Питання анкети: «Впродовж навчання мене інформували про результати
опитувань та прийняті рішення»

38,1% 23,8% 25,4%

Задоволені рівнем інформування про результати
опитувань

Незадоволені рівнем
інформування про результати

опитувань та прийняті рішення

Рекомендовано 
налагодити тісний
зворотній зв’язок з 
здобувачами освіти
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Питання анкети : 
«Я 

рекомендуватиму
іншим навчатися

в МФК на цій
ОПП»

Результати опитувань свідчать, що
студенти коледжу рекомендують

іншим навчатися у МФК 

90,5% опитаних
рекомендують іншим

навчатися МФК 

9,5% опитаних
респондентів не 

рекомендують МФК 
для навчання іншим

Рекомендовано 
налагодити

профорієнтаційну
роботу щодо

реклами
навчального

закладу на ринку 
освітніх послуг



Пропозиції щодо покращення освітнього процесу:
- Більше уроків по професії;

- Більше використовувати відео;
- Більше змагань серед груп;

- Більше практики на виробництві
- Прислухатися до ідей студентів в навчанні;

- Більше практичних занять

Чому мене, на мою думку, не навчили, 
а це потрібно на сучасному ринку праці
• Всьому навчили

• Хотілось б більше знати про сучасні методи ведення
лісового господарства

• Більше практики та виходів з різних ситуацій

• Усього вчили та вчать

• Практичних навичок

• Логічно обдумовувати свої рішення

Які дисципліни, на  мою думку, 
необхідно ВВЕСТИ чи ВИЛУЧИТИ

• Все задовільняє

• Все відмінно

• Більшу увагу звертати на професійні дисципліни, а не 
загальноосвітні

• Ввести психологію



Висновки за результатами опитування здобувачів освіти

Розширити перелік вибіркових дисциплін

Покращити рівень набуття соціальних навичок (умови
проживання здобувачів освіти в гуртожитках)

Посилити контроль за якістю викладання навчальних
дисциплін та практик

Залучати студентів до опитувань шодо якості освіти в 
коледжі

Використовувати рекламу навчального закладу на 
ринку освітніх послуг


