
ЗВІТ 

за результатами опитування здобувачів  освіти випускового курсу за ОПП 

«Мисливське господарство» спеціальності 205 «Лісове господарство» для ОПС 

«фаховий молодший бакалавр» 

 

Законом України «Про фахову передвищу освіту» та положенням «Про 

внутрішню систему забезпечення якості освіти у Малинському фаховому коледжі» 

передбачено проведення щорічного моніторингу та перегляд освітньо-професійних  

програм з метою покращення змісту ОПП. Критерії перегляду освітніх програм 

формуються в тому числі і через забезпечення зворотного зв’язку зі здобувачами  освіти 

шляхом обговорення актуальних питань що стосуються змісту ОПП та проведення 

анонімного анкетування. 

Метою такого моніторингу є вивчення рівня задоволеності здобувачів  освіти 

якістю освітньо-професійної програми  та ресурсним її забезпеченням. 

В анкетуванні, яке було проведено з березня по квітень  2021р,  прийняли участь 

5 студентів випускового курсу  ОПП «Мисливське господарство» заочної форми 

навчання. 

Студентам було запропоновано дати відповідь на 18 запитань щодо  якості 

освітньо-професійної програми «Мисливське господарство». 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 

підвищенню 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, оскарження 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 

рекомендуватимуть 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». Узагальнені 

результати опитування представлені нижче за виділеними блоками питань. 

 

 

 

3 студенти, або 60% опитаних респондентів дають досить високу оцінку рівню 

задоволеності отриманих знань та практичних навичок. 2 здобувачі освіти, або 40% 

опитаних даний критерій оцінюють на «добре». Середнє значення задоволеності рівнем 

отриманих знань та практичних навичок становить 4,6 бали. 

 

 

 

3 здобувачі освіти, або 60% опитаних студентів на «відмінно» оцінюють рівень 

викладання вибіркових дисциплін, і 2 студенти, або 40% опитаних респондентів 

оцінюють даний показник на «добре» та «задовільно». Середній рівень задоволеності 

рівнем викладання вибіркових дисциплін становить 4,4 бали. 

 

60% опитаних респондентів, або  3 студенти випускового курсу дуже задоволені 

вільним вибором дисциплін як способом формування своєї індивідуальної освітньої 



траєкторії. 2 студенти даний показник оцінюють на «добре». Середнє значення 

досліджуваного критерію становить 4,6 бали. 

  

Використання викладачами освітньо-професійної програми сучасних 

педагогічних методів 4 здобувачі освіти оцінили на «відмінно» та «добре». 1 студент, 

або 20% опитаних респондентів посередньо задоволені використанням інтерактивних 

форм та методів навчання. Середнє значення критерію становить 4,2 бали. 

 

На запитання «Проходження навчальних та виробничих практик сприяло 

підвищенню моїх знань та практичних навичок» 2 здобувачі освіти відповіли 

«відмінно» і 3 студенти оцінили даний критерій на «добре». Середнє значення  

показника дорівнює 4,4 бали. 

 

Рівень залучення до освітнього процесу професіоналів-практиків, науковців та 

представників успішного бізнесу 4 здобувачі освіти, або 80% опитаних респондентів 

оцінили на «відмінно» та «добре». 1 студент даний критерій оцінив на «задовільно». 

Середнє значення досліджуваного показника складає 4,2 бали. 



  

3 студенти стверджують, що не були перевантажені під час виконання навчальних 

занять і лише 2 здобувачі освіти відчували втомлюваність під час навчальних занять. 

Середнє значення показника завантаженості студентів становить 4,6 бали. 

 

4 здобувачі освіти, або 80% опитаних респондентів ступінь залучення до наукової 

роботи викладача оцінюють на «добре» і 1 студент оцінив даний критерій на 3 бали. 

Середнє значення даного критерію становить 3,8 бали. 

 

60% опитаних здобувачів стверджують, що оцінювання знань викладачами 

відбувалося прозоро та чесно, 2 студенти даний критерій оцінили на «добре». Середнє 

значення показника об’єктивності оцінювання становить 4,6 бали. 

 

 



Досить високу оцінку дають здобувачі освіти задоволеності матеріально-

технічним та інформаційно-методичним забезпеченням. Зокрема, 3 студенти цей 

критерій оцінили на «відмінно» і 2 студенти – на «добре». Середнє значення показника 

становить 4,6 бали. 

 

 

40% опитаних респондентів стверджують, що їм відомі процедури звернення, 

оскарження та апеляції стосовно освітнього процесу і 3 студенти невпевнені, що 

володіють даною інформацією. Середнє значення досліджуваного показника становить 

4,4 бали. 

 

 

80% опитаних респондентів рівень володіння соціальними навичками оцінили на 

«відмінно» і «добре». 20% опитаних  оцінили даний критерій на «задовільно».  Середнє 

значення рівня володіння соціальними навичками оцінено у 4,2 бали. 

 

 

3 студенти стверджують, що впродовж навчання регулярно проходили 

опитування про якість освіти. І 2 студенти виставили наступні бали: «4» та «3». Середнє 

значення даного критерію становить 4,4 бали. 



 

 

 На запитання «Впродовж навчання мене інформували про результати опитувань 

та прийняті рішення» 2 здобувачі освіти виставили 5 балів, 2 здобувачі освіти – 4 бали 

та 1 студент – 3 бали. Середнє значення показника інформованості становить 4,2 бали. 

  

4 студенти, або 80% опитаних респондентів стверджують, що рекомендуватимуть 

іншим навчатися у МФК. 1 студент оцінив даний критерій на «добре». Середнє значення 

даного показника становить 4,8 бали. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Рекомендації за результатами анкетування: 

1. Залучати здобувачів освіти ОПП «Мисливське господарство» до наукової 

діяльності викладача. 

2. Налагодити роботу з інформування здобувачів освіти про результати 

анкетування та прийняті рішення. 

3. Залучати під час проведення навчальних занять професіоналів-практиків, 

науковців, випускників минулих років. 
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4. Викладачам під час проведення навчальних занять використовувати сучасні 

форми та методи навчання: проблемні лекції, лекції-бесіди, візуалізовані лекції 

з широким застосуванням презентацій та відео-роликів. 

5. Розробити каталог  онлайн курсів соціального спрямування  для опанування 

здобувачами освіти навичок «soft skills».  

 


