
ЗВІТ 

за результатами опитування здобувачів вищої освіти випускового курсу ОС 

«Бакалавр» спеціальності 205 «Лісове господарство» 

Метою опитування здoбувачів освіти випускового курсу є об’єктивний погляд  

випускника щодо якості ОПП, якості викладання дисциплін та якості організації 

освітнього процесу. 

В анкеті було запропоновано випускникам дати відповіді 18 запитань що 

стосувалися навчання в коледжі. Зокрема, «Задоволеність рівнем отриманих знань та 

практичних навичок», «Задоволеність рівнем викладання вибіркових дисциплін», 

«Задоволеність вільним вибором дисциплін», «Використання викладачами ОПП 

сучасних педагогічних методів», «Чи спряло проходження практик підвмщенню знань 

та практичних навичок?», «Чи долучалися до освітнього процесу професіонали-

практики?», «Чи студенти не були перевантажені під час навчальних занять?», «Чи 

студенти залучалися до наукової роботи викладачів?», «Чи оцінювання знань 

викладачами проводилось прозоро?», «Рівень задоволеності матеріально-технічним та 

інформаційно-методичним забезпеченням?», «Чи відомі процедури звернення, 

оскарення та апеляцій для здобувачів освіти?», «Чи регулярно проходили опитування 

про якість освіти?», «Чи задоволені студенти рівнем соціальних навичок?», «Чи 

інформували студентів про результати опитувань та прийняті рішення?», «Чи 

рекоменуватимуть студенти іншим навчатися на ОПП». 3 запитання – питання 

відкритого типу: «Чого не навчили, а це потрібно на ринку праці?», «Які дисципліни 

необхідно ввести або вилучити?», «Пропозиції щодо покращення ОПП». 

В даному опитуванні прийняв участь випускник Дембіцький Віктор Іванович. 

 

 

  



 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 



   

  

 

 

 

За результатами анкетування випускник коледжу високу оцінку дає рівню 

отриманих знань та практичних навичок, матеріально-технічному та інформаційно-

методичному забезпеченню ОПП; стверджує, що викладачі під час викладання  ОПП 

використовували  сучасні педагогічні методи. Однак, Дембіцький вважає за 

неохідність залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, рекомендував, 

на майбутнє, розширити вибір дисциплін як способ формування індивідуальної 

освітньої траєкторії студента та залучати студентів до наукової роботи. Випускник 

задовільним вважає рівень отриманих  соціальних навичок (комунікабельності, 



вмінню працювати в команді, креативно мислити, проявляти ініціативу та ін.). Але 

рекомендуває іншим навчатись у МФК на цій освітньо-професійній програмі «Лісове 

господарство». Щодо  рекомендацій, то більше необхідно вчити студентів 

презентаційним навичкам, креативно мислити, умінням правильно формувати 

власну думку, тобто ввести дисципліни соціального спрямування та збільшити 

відсоток практичних робіт з Лісівництва та Лісової таксації. 

Рекомендації за результатами анкетування: 

1. Розширити можливості здобувачів освіти щодо вільного вибору дисциплін. 

2. При виборі дисциплін за уподобанням ввести дисципліни соціального 

спрямування. 

3. Збільшити обсяг практичних робіт з Лісової таксації та Лісівництва. 

4. За два місяці до закінчення навчання за ОПП здобувачачі освіти пройти 

анкетування «Опитувальник здобувачів освіти випускового курсу ОС 

«Бакалавр» спеціальності 205 «Лісове господарство»».  


