
ЗВІТ 

за результатами опитування здобувачів  освіти за ОПП «Мисливське 

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

молодший бакалавр» щодо якості організації освітнього процесу 

 

Критерії оцінки якості організації освітнього процесу формуються  через 

забезпечення зворотного зв’язку із здобувачами  освіти шляхом обговорення 

актуальних питань організації освітнього процесу та проведення анонімного 

анкетування. 

  Метою такого моніторингу є вивчення рівня задоволеності здобувачів освіти 

якістю організації освітнього процесу та ресурсним його забезпеченням.  

У анкетному опитуванні, яке було проведено у березні - квітні 2021 р. взяли 

участь 10 студентів  заочної форм навчання ОПП «Мисливське господарство». 

Здобувачам було запропоновано дати відповіді на 21 запитання щодо якості організації 

освітнього процесу,  якості викладання і навчання та написати пропозиції щодо 

удосконалення освітнього процесу у Малинському коледжі. Узагальнені результати 

опитування представлені нижче за виділеними блоками питань. 

 

 

 

4 студенти, або 40% опитаних респондентів на «відмінно» оцінили можливість 

вільно вибирати дисципліни поза межами спеціальності, 5 студентів, або 50% 

здобувачів охарактеризували  цей критерій на «добре», 1 студент виставив 3 бали 

даному критерію. Середній показник рівня вільно вибирати дисципліни поза межами 

спеціальності становить 4,3 бали. 



 

Можливість вільно вибирати професійно-орієнтовані дисципліни із вибіркового 

блоку, запропонованого цикловою комісією студенти оцінили наступним чином: 5 

здобувачів – на «відмінно», 4 студенти – на «добре», 1 студент – на «задовільно». 

Середнє значення даного критерію становить 4,4 бали. 

 

60% опитаних респондентів стверджують, що їм вистачає часу на самостійну 

роботу, 3 студенти виставили даному показнику 4 бали і лише 1 студент – оцінив у 1 

бал. Середнє значення досліджуваного критерію становить 4,5 бали. 

 

5 здобувачів освіти рівень задоволеності процедурою інформування стосовно 

освітнього процесу впродовж навчального року оцінили на «відмінно», 4 студенти – на 

«добре», і 1 студент – на «задовільно». Середнє значення даного показника становить 

4,4. бали.  

 



Чи є процедура проведення поточного і підсумкового контролів знань є чіткою та 

зрозумілою студенти відповіли так: 5 здобувачів освіти, або 50% опитаних відповіли 

«відмінно», 4 студенти – «добре», 1 студент – «задовільно». Середній показник 

задоволеності процедурою проведення поточного та підсумкового контролів знань 

становить 4,4 бали. 

 

4 студенти, або 40% опитаних респондентів підтвердили, що володіють 

інформацією про порядок оскарження процедури проведення контрольних заходів на 

«відмінно» , 5 здобувачів охарактеризували цей критерій на «добре», і 1 студент – на 

«задовільно». Середнє значення досліджуваного критерію становить 4,3 бали. 

 

Критерій: «Мене заохочували до академічної доброчесності під час навчання та 

виконання індивідуальних робіт» студенти охарактеризували так: 3 здобувачі освіти на 

«відмінно», 6 студентів – на «добре», і 1 студент – на «задовільно». Середнє значення 

критерію становить 4,2 бали. 

 

2 здобувачі освіти підтвердили, що володіють інформацією про те, що їм відомі 

інструменти протидії порушенням академічної доброчесності, 5 студентів 

охарактеризували цей критерій на «добре», 2 студенти відповіли на «задовільно» і 1 



студент не володіє такою інформацією. Середній показник інформованості щодо 

інструментів протидії порушенням академічної доброчесності складає 3,8 бали. 

 

20% опитаних респондентів стверджують, що зацікавлені дотримуватись 

принципів та правил академічної доброчесності, 60 % охарактеризували цей критерій 

на «добре» і 20% опитаних респондентів опосередковано зацікавлені дотримуватись 

правил академічної доброчесності. Середній рівень досліджуваного показника 

становить 4,0 бали. 

 

7 здобувачів, або 70% опитаних респондентів вважають, що навчання є безпечним 

для життя та здоров’я, 20% опитаних оцінили цей критерій на 4 бали, і 1 студент вважає 

рівень безпеки задовільним. Середнє значення показника безпечності навчання для 

життя та здоров’я становить 4,6 бали. 

 

8 студентів, або 80% опитаних респондентів підтвердили на «відмінно» і «добре» 

задоволеність рівнем освітньої підтримки (індивідуальної взаємодія з викладачем, 

якістю роботи відділень та інше) і лише 2 студенти охарактеризували цей критерій на 

«задовільно». Середній показник задоволеності рівнем освітньої підтримки становить 

4,2 бали. 



 

 

9 студентів, або 90% опитаних респондентів підтвердили на «відмінно» і «добре» 

задоволеність рівнем інформаційної підтримки  (зручне та ефективне інформування 

стосовно різних аспектів навчання)і лише 1 студенти охарактеризував цей критерій на 

«задовільно». Середній показник задоволеності рівнем інформаційної підтримки 

становить 4,4 бали. 

 

 

 

4 студенти стверджують, що дуже задоволені рівнем надання консультацій 

цикловою комісією, відділенням, бібліотекою, 4 студенти дали оцінки даному критерію  

- «добре» і 2 студенти – «задовільно». Загальний рівень задоволеності рівнем 

консультативної підтримки становить 4,2 бали. 

 

Рівень соціальної підтримки характеризується такими показниками: «високий 

рівень» підтвердили 20% опитаних респондентів, «достатній рівень» - 40% опитаних, 

«задовільний рівень» - 20%, «низький рівень» - 20% здобувачів освіти. Середній 

показник задоволеності рівнем соціальної підтримки становить 3,6 бали. 



 

 

Ступінь задоволеності рівнем  психологічної підтримки 40% опитаних здобувачів 

освіти підтвердили на «відмінно», 50% студентів – на «добре» та 10% - на «задовільно». 

Загальна оцінка критерію задоволеності рівнем допомоги від викладачів, фахівців 

становить 4,3 бали. 

 

 

4 студенти, або 40% опитаних респондентів стверджують, що їм відомі правила 

та процедури вирішення конфліктних ситуацій, 50% опитаних здобувачів освіти 

оцінили цей критерій як достатній і 10% здобувачів вважають, що не дуже володіють 

інформацією щодо правил та процедур вирішення конфліктних ситуацій. Середнє 

значення досліджуваного критерію становить 4,3 бали. 

 

 

На питання чи відомі правила та процедури надання пропозицій та розгляду скарг 

від студентів здобувачі освіти відповіли так: 40% опитаних – на «відмінно», 50% 

здобувачів освіти  - на «добре», 10% - на «задовільно». Рівень володіння інформації про  

правила та процедури надання пропозицій та розгляду скарг від студентів оцінено в 4,3 

бали. 



 

 

40% опитаних здобувачів вважають, що володіють на достатньому рівні 

інформацією про свої права та обов’язки, 40% студентів оцінили цей критерій на 

«відмінно», 20% опитаних – на «задовільно». Загальний рівень доступності інформації 

про права та обов’язки для студентів становить 3,8 бали. 

 

 

 

30% опитаних респондентів стверджують, що завжди подають  пропозиції щодо 

покращення освітнього процесу для досягнення позитивних якісних змін в коледж, 60% 

оцінили цей критерій на «добре», 10% - на «задовільно». Середнє значення 

досліджуваного показника становить 4,2 бали. 

 

 

На запитання чи повідомляли студентам про результати мого опитування 

(анкетування) та прийняті рішення здобувачі освіти відповіли так: 30% опитаних 

відповіли «відмінно», 40% студентів – «добре» і 30% - «задовільно». Загальний рівень 

інформування про результати анкетування та прийняті рішення становить 4,0 бали. 

 



 

 

 

 

Рекомендації за результатами анкетування: 

1. Покращити рівень соціальної підтримки шляхом створення Wi-Fi Zone в 

приміщеннях гуртожитків з вільним доступом до інтернету. 

2. Розробити інформаційні матеріали щодо дотримання принципів та правил 

академічної доброчесності; проводити зустрічі, бесіди, тренінги гарантами 

програми, головою циклової комісії щодо популяризації ідеї академічної 

доброчесності; викладачам мотивувати здобувачів освіти до саморозвитку, 

самовдосконалення, самооосвіти. 

3. Ознайомити здобувачів освіти з Правилами внутрішнього розпорядку 

Малинського фахового коледжу. 

4. Налагодити роботу з повідомлення здобувачів освіти з результатами 

анкетування та прийнятими рішеннями. 
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