
МАЛИНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

ВТІЛЕННЯ ІДЕЇ СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМУ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЯК ШЛЯХ 
ДО УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

За результатами опитування здобувачів освіти

шляхом анкеткування



Учасники опитування



Питання анкети: В МЛТК постійно здіснюється переосмислення
традиційних форм організації освітнього процесу та практики 

комунікації між викладачем і студентом

16% опитаних респондентів
спростовують наявність тісної

комунікації між викладачем тв
студентом

84% опитаних респондентів
підтверджують наявність комунікації між

викладачем та студентом

Підвищення рівня комунікаційної
культури всіх учасників освітнього

процесу



Питання анкети: Оцініть ефективність методів викладання, які сприяють досягненню
програмних результів навчання

5 балів

4  бали

3 бали

Поєднання
традиційних методів з 

елементами
інноваційних

технологій

Застосування методів, 
що сприяють

індивідуалізації
студентв

Комплексне
застосування

традиційних методів



Питання анкети: Оцініть рівень залучення професіоналів-
практиків, науковців та інших до освітнього процесу

За результами опитування
схвальну оцінку залучення
професіоналів-практиків, 

науковців та інших до 
освітнього процесу дали 87,6% 

опитаних студентів

12,4% опитаних здобувачів
незадоволені рівнем залучення до 
освітнього процесу професіоналів-

практиків

Рекомендовано переглянути кадрові аспекти
формування групи забезпечення освітньої

програми



Варіанти відповідей щодо розуміння ідеї студентоцентризму

55,4%

Можливість
відстоювання

своїх прав 

53,3%

Прагнення до 
комфортних

умов навчання

46,4%

Якість
професійної
підготовки

42,9%

Максимальна 
придатність до 

працевлаштування

26,8%

Позиція
студента  як 
співавтора
освітнього

процесу

30,4%

Певний стиль 
взаємодії

викладача та 
студента



Ранжування варіантів відповідей щодо
наявності академічної свободи в коледжі

Самостійність і незалежність викладача і студентів під час освітнього процесу

Свобода прагнення до істин незалежно від суперечливих поглядів

Свобода слова і творчості

Свобода проведення наукових досліджень

Свобода поширення знань та 
інформації

33,9%

21,4%

17,9%

17,9%

8,9%

Учасники
освітнього

процесу
розуміють

поняття
академічної

свободи



ВТІЛЕННЯ ІДЕЇ СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМУ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЯК ШЛЯХ 
ДО УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Питання анкети: Чи маєте Ви вільний доступ 
до інформації та змісту вивчення

дисциплин?

Питання анкети: Чи маєте Ви вільний доступ 
до інформації про критерії оцінювання

Ваших навчальних досягнень?

За результатами опитування 71,4% 
здобувачів освіти відповіли «так», 
25% - дали відповідь «частково» і 
3,6% - не мають вільного доступу 

до інформації

За результаами опитування
66,1% студентів дали відповідь

«так», 26,8% - відповіли
«частково» і 7,1% - не 

ознайомлені з інформацією
про критерії оцінювання

навчальних досягнень

Здобувачі освіти в переважній більшості проінформовані
щодо змісту вивчення дисципліни та критеріїв оцінювання

навчальних досягнень

Рекомендовано запровадити щосеместрові опитування
здобувачів освіти щодо інформованості про критерії

оцінювання та зміст дисциплін



Зацікавлювати
студентів до 

навчання Надавати якісний
навчальний матеріал з  

елементами
інноваційних технологій

Побільше
залучати студентів
до наукових робіт

Ще більше
розвиватися

Більше
практики

Удосконалення
навчальних

програм

Що б Ви могли порадити ЗВО для покращення освітнього середовищп, 
задоволення Ваших потреб та інтересів у процесі навчання



Рекомендувати викладачам при виборі форм і методів навчання
враховувати думку здобувачів освіти

Проводити семінари, тренінги щодо застосування сучасних
форм та  методів навчання

При виборі форм і методів навчання враховувати
індивідуальні особливості здобувача освіти


