
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Організація освітнього процесу в 

університеті

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ 

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ



МЕТА ОПИТУВАННЯ

 Аналіз рівня задоволеності студентів станом 

організації освітнього процесу в Університеті;

 Визначення внутрішніх вимог до якості 

організації освітньої діяльності, напрямів її 

удосконалення;

 Розробка заходів, спрямованих на 

удосконалення організації освітнього процесу 

та підвищення мотивації до навчання 

студентів.



УЧАСНИКИ ОПИТУВАННЯ

прийняли 
участь

11%

не приймали 
участь

89%



РОЗПОДІЛ УЧАСНИКІВ ОПИТУВАННЯ

ОПП "Право"
32%

ОПП 
"Психологія"

25%

ОПП 
"Туризм"

16%

ОПП 
"Готельно-
ресторанна 

справа"
27%



РІВЕНЬ ЗАДОВОЛЕНОСТІ НАВЧАННЯМ

В УНІВЕРСИТЕТІ

1,0 3,0 5,0 7,0 9,0

Денна форма 
навчання

Заочна форма 
навчання

8,4

8,2



РІВЕНЬ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ, 

ЇХ АКТУАЛЬНІСТЬ ТА СУЧАСНІСТЬ

1,0 3,0 5,0 7,0 9,0

Денна форма 
навчання

Заочна форма 
навчання

8,1

8,0



СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

НАВЧАННЯ

1,0 3,0 5,0 7,0 9,0

Денна форма 
навчання

Заочна форма 
навчання

7,5

7,3



ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ

МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

1,0

3,0

5,0

7,0

9,0

Денна форма навчання Заочна форма навчання

8,3 8,2



ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ РІЗНИХ

ВИДІВ ПРАКТИК

1,0 3,0 5,0 7,0 9,0

Денна форма 
навчання

Заочна форма 
навчання

8,1

7,9



ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ, ВЗАЄМОДІЯ З

ДОПОМІЖНИМ ПЕРСОНАЛОМ

1,0

3,0

5,0

7,0

9,0

Інформаційна підтримка Сприяння навчанню з 
боку працівників 

Університету

9,2 9,09,1 9,3

Денна форма навчання Заочна форма навчання



«Я НАПОЛЕГЛИВО РЕКОМЕНДУВАТИМУ

ІНШИМ НАВЧАТИСЬ В УНІВЕРСИТЕТІ» 

денна форма навчання заочна форма 
навчання

81,8 76,6

18,2 23,4

Високий бал (8-10), % Середній бал (1-7), %



ВІДКРИТІ ПИТАННЯ АНКЕТИ

Чого мене, на мою думку, НЕ 

НАВЧИЛИ, а це потрібно на 

сучасному ринку праці

Майже 80% респондентів 

зазначили, що вони не отримали 

практичних навичок. 

На думку студентів в підготовці 

сучасних фахівців має переважати 

набуття навичок використання 

отриманих знань в професійній 

діяльності та відпрацювання 

практичних навичок вирішення 

професійних завдань.

Поєднання теоретичного та 

практичного навчання під час 

викладання фахових дисциплін.

«Які дисципліни, на мою думку, 

необхідно ВВЕСТИ до 

освітнього процесу?» та «Які 

дисципліни, на мою думку, 

необхідно ВИВЕСТИ з 

освітнього процесу?» 

Пропонують збільшити кількість 

профільних (фахових) дисциплін та 

скоротити перелік дисциплін 

соціально-гуманітарного 

спрямування. 

Вивести з освітнього процесу 

фізичне виховання.



ВІДКРИТІ ПИТАННЯ АНКЕТИ

Інші пропозиції щодо покращення якості освіти та 

освітнього процесу в ВНПЗ ДГУ

 збільшення кількості тренінгів та ділових ігор, 

ситуаційних завдань та майстер-класів; 

 майже 70% опитаних вважають за необхідне 

збільшити кількість годин на підготовку з іноземної 

мови впродовж всього періоду навчання; 

 підвищити якість документального супроводу 

освітнього процесу, особливо під час заліково-

екзаменаційних сесій (невчасність заповнення 

відомостей та залікових книжок).



ІНФОРМУВАННЯ ЩОДО ПРИНЦИПІВ

АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
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9,0
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ПИТАННЯ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ

ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИРІШЕННЯ

 Перегляд критеріїв оцінювання результатів навчання та 

розробка прозорої системи накопичення балів за поточний 

контроль з кожної навчальної дисципліни. Визначення та 

доведення до відома студентів критеріїв оцінювання кожного 

виду навчальної роботи (аудиторна, самостійна та індивідуальна);

 Перегляд переліку вибіркових дисциплін з метою їх 

урізноманітнення та наближення до потреб професійної 

підготовки;

 Підвищення контролю з боку деканів факультетів та завідувачів 

кафедр документального супроводу проведення заліково-

екзаменаційних сесій – вчасного повернення та якісного 

заповнення відомостей обліку успішності;

 Підвищення рівня практичної спрямованості викладання 

фахових та професійно-орієнтованих дисциплін 

(урізноманітнення форм проведення практичних занять).


