
МАЛИНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

МОНІТОРИНГ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЯКІСТЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

За результатами опитування студентів шляхом

проведення анкетування



Питання анкети: Я задоволений процедурою інформування стосовно
освітнього процесу впродовж навчального року

За результатами опитування 45,6% 
опитаних студентів оцінюють процедуру 

інформування стосовно освітнього процесу

на «відмінно», 31,6%  респондентів

оцінюють цей критерій на «добре», 
задовільний стан інформування висловили

15,2% опитаних здобувачів освіти.

7,6% опитаних респондентів дали низьку та 

незадовільну оцінку процедурі
інформування стосовно освітнього процесу

впродовж року



Питання анкети: Я задоволений рівнем освітньої підтримки
(індивідуальна взаємодія з викладачем, якість роботи відділенеь та 
інше) 
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освітньої підтримки

Достатній рівень
освітньої пдтримкиі

Задовільний рівень
освітньої підтримки

Низький рівень
освітньої підтримки



Питання анкети: Я задоволений рівнем
інформаційної підтримки (зручне та 

ефективне інформування стосовно різних
аспектів навчання)

36,7% студентів оцінюють
рівень інформаційної

підтримки на «добре»

12,7% здобувачів освіти висловили
думку про задовільний рівень
інформаційної підтримки

6,3% респондентів виставили
низький бал рівню інформаційної

підтримки

44,3% здобувачів освіти оцінили
рівень інформаційної підтримки
на «відмінно»



Питання анкети: Я задоволений рівнем консультативної
підтримкии
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Питання анкети: 
Я задоволений

рівнем
консультативної

підтримки

За результати опитування 93,7% опитаних
здобувачів освіти задоволені рівнем

консультативної підтримки

6,3% студентів незадоволені рівнем
консультативної підтримки

Питання анкети: 
Я задоволений рівнем
соціальної підтримки

(проживання, харчування, 
стипендія, соціальна

допомога та ін.)

За результатами опитування
87,3% студентів

підтверджують належний
рівень соціальної
підтримки, а 12,7%  

незадоволені умовами
проживання



Питання анкети: Я задоволений рівнем психологічної
підтримки (від класного керівника, інших викладачів, 
адміністрації, фахівців)

62% 20,3%
8,9% 8,8%
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Питання анкети:
Процедура проведення

поточного і підсумкового
контролів знань є чіткою та 

зрозумілою

За результатами опитування 46,8%  студентів на 
«відмінно» оцінюють процедуру чіткості та зрозумілості
проведення контролів знань, 31,6%  характеризують цей

критерій на «добре», 16,5% вважають процедуру 
задовільною. 5,1%  студентів стверджують, що

процедура проведення поточного і підсумкового
контролів знань не є чіткою та зрозумілою

Питання анкети:
Мені відомий порядок 
оскарження процедури

проведення контрольних
заходів

За результатами опитування 43%  студентів знають
порядок оскарження процедури проведення

контрольних заходів на «відмінно», достатній рівень
ознайомлення виразили 27,8%, 24,1% вважають порядок 
оскарження процедури проведення контрольних заходів
задовільним. 5,1% студентів не володіють інформацією

про порядок оскарження процедури проведення
контрольних заходів



Студенти оцінюють
можливість вільно вибирати

дисципліни на високому
рівні

Студенти оцінюють
можливість вільно

вибирати дисципліни на 
достатньому рівні

Студенти дають задовільну оцінку
можливості вільно вибирати

дисципліни

Студенти незадоволені можливістю
вільно вибирати лисципліни

Відповіді здобувачів
освіти щодо

можливості вільно
вибирати

дисципліни позв
межами 

спеціальності

43%

26,6
%

24,1
%

6,3%



Відповіді здобувачів освіти щодо можливості вільно
вибирати професійно-орієнтовані дисципліни із

вибіркового блоку навчального плану

34,2 %

Достатній
вибір

3,8%

Незадовільний
вибір

34,2%

Відмінний
вибір

27,8%

Задовільний
вибір



За результами опитування
88,6% здобувачів освіти
інформує про те, що їм

вистачає часу на самостійну
роботу.

11,4% студентів мають
проблеми з організацією

самостійної роботи



Питання анкети: Мене інформували про доброчесність під час 
навчання та виконання індивідуальних робіт

54,5% студентів
проінформовані щодо

академічної доброчесності
на «відмінно»

25,3% студентів вважають
рівень інформованості

щодо академічної
доброчесності достатнім

15,2% студентів
стверджують, що рівень

інформування щодо
академічної доброчесності

є задовільним

5% студентів наголошують
на низькому рівні

інформування щодо
академічної доброчесності



Питання анкети: Мені відомі правили та 
процедури вирішення конфліктних

ситуацій

93,1% опитаних
здобувачів освіти
володіють інформацією
про правила та 
процедури вирішення
конфліктних ситуацій

6,9% опитаних студентів
непроінформовані
щодо правил та процедур вирішення
конфліктних ситуацій

Питання анкети: Мені доступна 
інформація про мої права та 

обов’язки

97,4% здобувачів освіти мають
інформацію про права та обов’язки

2,6% здобувачів освіти не 
володіють інформацією про права 

та обов”язки



Варіанти відповідей
здобувачів освіти на
питання: 
«Навчання є безпечним
для мого життя та 
здоров’я »

Варіанти відповідей Результати відповідей, %

відмінно 60,8

добре 19,0

задовільно 17,1

незадовільно 3,1



Питання анкети: Я особисто подаю 
пропозиції щодо покращення

освітнього процесу для досягнення
позитивних змін
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Рекомендації студентів щодо усунення недоліків в організації
освітнього процесу

Мало часу на перерву 
між парами

Більше теорії, ніж
практики

Більше переговорів зі
студентами

Більше професіоналізму

Усучаснення програм

Потрібно
заохувати
студентів

Покращення якості
сигналу

Більше практичних
занять

Вирішення питань, 
пропозицій разом 

зі студентами
На 1-му курсі велике 

навантаження



Покращити рівень соціальної підтримки здобувачів освіти

Забезпечити відповідний рівень інформованості здобувачів
освіти щодо вільного вибору дисциплін

Проведення тренегів, семінарів, зустрічей, он-лайн курсів щодо
дотримання принципів академічної доброчесності


