
Анкетування дозволяє оперативно отримувати оцінки та пропозиції 

щодо освітніх послуг від їх безпосередніх споживачів.  

З метою вивчення рівня задоволеності здобувачами освіти освітнім 

процесом у ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж ЛНУП» було проведено 

анкетування за наступними напрямами. 

Активність респондентів у розрізі відділень  

 

ВИВЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТА ПРИ ВИБОРІ 

ДИСЦИПЛІНИ ВИБІРКОВОГО БЛОКУ 

 

Майже всі опитані дали ствердну відповідь на питання «Чи потрібен, на 

Вашу думку, блок вибіркових дисциплін в індивідуальному навчальному плані 

студента?». 

88,3% опитаних вважають, що оптимальний відсоток вибіркових дисциплін  в 

навчальному плані повинен становити 20%-30%. 

 

економічне 

юридичне 

технологічне 



Яка основна мета вивчення вибіркових дисциплін для студента Івано-

Франківського фахового коледжу ЛНУП?

 

 

На запитання «Чи були у Вас труднощі під час вибору дисциплін?» 52 

студенти відповіли, що не було зовсім, у 24 були незначні труднощі, а у 6 

студентів викликали значні труднощі. 

Більшість опитаних при виборі дисципліни рішення приймали самі(73%), 

частина просила допомоги у одногрупників(19%), дехто – у викладачів(3%), 

всі решта радилися із старшими колегами(5%). 

Який основний Ваш критерій вибору дисциплін? 

 

полегшити навчальне навантаження можливість  вивчення улюблених предметів 

отримати додаткові знання  вибрати власну освітню траєкторію 
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ВИВЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РІВНЯ 

НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА СТУДЕНТА 

На запитання анкети «Яка, на Вашу думку, оптимальна кількість 

дисциплін в семестрі?» більшість студентів відповіли 10-15, і тільки четверта 

частина респондентів вважає, що це 5-10 предметів. 

Майже одностайною була відповідь на питання «Чи потрібна, на Вашу 

думку, самостійна робота студента?» 

а) так - 94%; 

б) мабуть, так - 4%; 

в) мабуть, ні -2%; 

г) ні. 

Яка форма самостійної роботи є найбільш ефективною? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Який відсоток мала б становити самостійна робота студента? 
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Для порівняння, як виглядає відповідь на питання «Який відсоток 

становить Ваша особисто самостійна робота?» 

 

Більшість студентів на запитання «Скільки часу в день Ви приділяєте  

самостійній роботі (в т.ч. домашньому завданню)?» відповіли 2-3 години, 

значна частина витрачає 1-2 години свого часу. 

 

При виборі джерела інформації, які використовують найчастіше в самостійній 

роботі думки розділилися на користь Інтернету та матеріалів викладача. 

Ось, як розділилися відповіді студентів на питання «Які види занять є 

надлишковими у навчальному навантаженні студента?»: 

а) лекції-12%; 

б) практичні-6%; 

в) семінарські-51%; 

г) самостійна робота-26%. 

На запитання «Чи вважаєте Ви надмірним навантаження на студента під 

час навчання в Коледжі?» більше половини студентів відповіли , що ні або 

мабуть ні. 
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НАВЧАННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ 

З питань навчання та викладання за освітньою програмою, студенти 

віддають перевагу заняттям на виробництві, а також задоволені, як 

враховуються їхні інтереси за принципом академічної свободи. Наступним 

чином розділилися відповіді на питання про студентоцентризм. 

Чи є пропоновані зміст, форми і методи навчання та викладання 

відповідними студентоцентрованому підходу? 

 

 

Чи є добір змісту і методів навчання та викладання обґрунтованим і зрозумілим 

для Вас? 

 

Так Ні Не знаю Ніколи не чув про студентоцетризм 
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ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЩОДО 

ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ У ВСП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ 

ЛНУП» 

 

З метою визначення рівня задоволеності здобувачів вищої освіти в Івано-

Франківському фаховому  коледжі ЛНУП систематично проводиться 

опитування щодо якості викладання. В діаграмі відображені середні значення 

результатів опитування студентів щодо якості викладання чотирьох дисциплін.  

Адміністрація вказує на недоліки в роботі викладачам одразу при їх 

виявленні. 

 

0 2 4 6 8 10 12

Наскільки ця дисципліна стосується моєї 
спеціальності 

Дисципліна допомогла мені отримати практичні та 
сучасні  навички 

Рівень володіння викладачем навчальним 
матеріалом 

Стиль викладання був мені зрозумілий та 
використовувались цікаві підходи 

Викладач був відкритий та доступний до спілкування 

Викладач об’єктивно, чесно та прозоро оцінював 
знання студентів 

Я порадив(ла) би(б) дану дисципліну іншим 
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ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ СТОСОВНО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЯКОСТІ 

ВИКЛАДАННЯ 

При опитуванні студентів стосовно організації та якості викладання, 

здобувачі освіти авторитетно оцінили роботу викладачів коледжу, та дали 

високу оцінку педагогам щодо доступності викладання, логічного підходу при 

застосуванні цих знань на практиці, спонукають студентів до дискусій та 

аналізу. 

Студенти відповіли на 15 запитань. Серед них наступні відповіді 

розділилися таким чином. 

Чи подобається вам дискутувати з викладачем?

 

Чи задоволені ви наочністю викладення матеріалу за допомогою дошки, 

технічних засобів, наочного приладдя? 
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Оцініть своє ставлення до роботи при виконання домашніх завдань? 

 

 

ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМ ЩОДО СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО 

ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Виявляючи проблеми щодо створення сприятливого освітнього 

середовища у Коледжі, опитування показало, що студенти в переважній 

більшості задоволені вибором навчального закладу та професією, часто 

звертаються за допомогою до куратора, найважчий етап – адаптація до нових 

 Рідко проявляю 
зацікавленість 
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Так Ні Для це неважливо 



умов навчання, а також найбільші переживання студентів – це майбутнє 

працевлаштування по спеціальності. 

На запитання «Чи не жалкуєте Ви, що стали студентом Івано-

Франківського фахового коледжу ЛНУП?» майже всі відповіли – ні, і тільки 9 

студентів – так. 

Якщо б ще раз довелось вступати, то свій вибір повторили б 83% 

опитаних. 

На запитання «Якої інформації Вам бракує насамперед?» більшість 

студентів відповіли, що їм бракує інформації про права та обов′язки студентів. 

Тому, за ініціативи адміністрації було видано і розповсюджено «Студентський 

порадник». 

 

Які стратегії вирішення навчальних проблем Ви обирали? 

 

Переважна більшість опитаних зізналися, що готуються не до всіх занять, 

але до більшості відносяться відповідально. 

Щодо конфліктних ситуацій, то для тих студентів у яких вони 

траплялися, авторитетом виявився куратор групи (саме до нього студенти 

зверталися). 

Які можливості дає Вам навчання у нашому Коледжі? 
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Приємно, що студенти відмітили підвищення інтересу до професії під час 

навчання у Коледжі. 

 

 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Опитування щодо практичної підготовки здобувачів освіти дозволило 

зробити висновок, що студентів, як фахівців формує навчання на виробництві 

та співпраця з роботодавцями. У навчальному закладі освітніми програмами 

передбачені три види практичної підготовки: навчальна практика, виробнича та 

переддипломні практики. Це дозволяє адаптувати спеціаліста до виробничих 

умов. 

Опитування здобувачів з цього питання показує достатній рівень обсягу 

практичної підготовки - 59,7%, частково задоволені обсягом практики - 28,4% 

опитуваних, та 11,9% вважають, що практики зі спеціальності замало. 

Здобувачі освіти задоволені компетентностями, здобутими під час 

практичної підготовки за освітньою програмою. 

 

ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
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При анкетуванні виявилось, що всю потрібну інформацію студенти 

знаходять на сайті коледжу та у «Студентському пораднику», а також активно 

використовують освітні сайти та інтернет-ресурси.  

Результати цього анкетування дозволяють більш раціонально підійти до 

питань удосконалення інформаційного супроводу освітнього процесу. Зокрема, 

більшої уваги потребує реорганізація бібліотечного простору. 

 

ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

З питань вдосконалення професійної підготовки, надійшли наступні 

пропозиції:  

-залучати професіоналів-практиків до викладання навчальних дисциплін; 

-використовувати дуальну систему навчання. 

Усі ініціативи позитивно сприймаються учасниками освітнього процесу. 

 

ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ 

 

Опитування показало, що конфліктних ситуацій під час навчання у 

Коледжі не виникало, студенти ознайомлені із процедурою розгляду скарг, що 

пов’язані із різними видами дискримінацій та в змозі самостійно вирішувати 

дрібні конфліктні ситуації. 

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ СТУДЕНТА 

 

Івано-Франківський фаховий коледж ЛНУП популяризує академічну 

доброчесність та використовує відповідні технологічні рішення як інструменти 

протидії порушенням академічної доброчесності. Відповідно на питання «Чи 

ознайомлені Ви із принципами академічної доброчесності?» 82,9 % опитуваних 

ознайомлені з принципами, 14,3%– частково і 2,8%– не ознайомлені. 

Чи ознайомлені ви з видами діяльності, які використовуються для 

попередження та у разі скоєння порушень академічної доброчесності? 



 

На основі результатів опитування можна зробити висновок, що на думку 

здобувачів вищої освіти, спостерігається тенденція покращення ситуації 

стосовно проявів академічної доброчесності. 66% студентів із загальної кількості 

опитаних стверджують, що не стикалися з проявами недоброчесності. Щодо 

вжитих заходів, то більшість відповідей стосувалася повторного оцінювання, 

деякі студенти пропонували повторне вивчення предмету або відрахування з 

Коледжу. 

На запитання 4. «Чи є норми академічної доброчесності Вашою 

особистісною мотивацією/переконанням?» всі опитані дали ствердну відповідь. 

 

 

ВИЯВЛЕННЯ ХАРАКТЕРУ СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ПОТРЕБИ 

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

 

Переважна більшість респондентів розуміють що таке академічна 

мобільність, готові до неї, але не користувалися. 

Ось так розділилися відповіді на наступні питання. 

Яку роль, на Вашу думку, відіграє знання іноземної мови в реалізації 

академічної мобільності? 

 

Так Ні 



 

 

 

 

 

 

 

Які чинники, на Ваш погляд, найбільше сприяють підвищенню ролі 

вивчення іноземних мов? 

 

Студенти високо оцінюють значущість академічної мобільності у майбутній 

професійній діяльності - 95% опитаних. 

Що, на Вашу думку, утруднює готовність до академічної мобільності? 
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 зростання кількості безпосередніх контактів 
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свій варіант відповіді 



 

 

 

 

 

Які чинники, на Вашу думку, покращують процес готовності до академічної 

мобільності? 

 

  

 ПРОЄКТУВАННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

 

Анкета « Проєктування освітніх програм» оцінює студента – 

стейкхолдера, який зацікавлений у отримання якісної освіти. Учасник 

47% 

37% 

7% 
9% 

недостатня кількість знань 

психологічний бар’єр при 
взаємодії (з іноземцями) 

негативна настанова щодо 
спілкування 

відсутність мотивації 

свій варіант відповіді 

0 5 10 15 20 25 30

компетентність, психологічна готовність до 
спілкування з представником іншої культури 

високий рівень комунікативної культури 

академічний рівень володіння мовою 

мотивація досягнення (успіху), спілкування 

свій варіант відповіді 



освітнього процесу повинен бути задоволений якістю надання освітніх послуг 

та підтримувати цілі освітньої програми і стратегії розвитку навчального 

закладу. 

На питання «Що, на Вашу думку, слід змінити в освітній програмі для 

Вашої спеціальності?» 69% із загальної кількості опитуваних відповіли, що 

нічого не слід змінювати і їх все влаштовує. Інша половина мала пропозиції і 

зауваження: проводити більше екскурсійних занять на підприємства за 

спеціальністю; можливість дистанційного навчання; навчання по новітнім 

технологіям; оновити методи викладання; більше цікавих практичних занять, 

продовжити англійську на протязі всіх навчальних років; зменшити кількість 

дисциплін, які не стосуються спеціальності; організація поїздок на різні сучасні 

виставки, більше реальної практики в польових умовах та ін. 

На думку студентів, факторами, які удосконалюють освітній процес, є 

широка комп'ютеризація освітнього процесу, впровадження нових і корекція 

існуючих навчальних курсів і програм з урахуванням побажань студентів. 

ЯКІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ТА ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІН 

 

 

Опитування щодо «Якості викладання та змісту дисциплін» підтвердило 

компетентності викладачів, які надають освітні послуги та об’єктивність 

оцінювання на заняттях. На кожному відділенні студентами вибірково 

оцінювалася якість викладання дисциплін, навчальна частина опрацювала 

надані відповіді. 

 

ОПИТУВАННЯ ДЛЯ ПЕРШОКУРСНИКА 

 

За допомогою даного опитування виявляли проблеми , які найбільш 

турбують першокурсників під час навчання. Проаналізувавши усі відповіді, 

дійшли висновку, що студенти добре себе почувають у освітньому середовищі, 

іноді не встигають підготуватись до занять через брак часу та великий обсяг 

матеріалу. 

 



Які були Ваші перші враження від навчання в коледжі? 

 

На запитання «Що для Вас було поштовхом для вступу в наш коледж?» 

68% опитаних відповіли, що зацікавленість обраною професією, 24% 

скористалися порадою друзів, решта вступили в коледж зважаючи на думку 

батьків. 

Що для Вас було найважчим на початковому етапі навчання в коледжі? 

 

 

 На запитання про взаємини, які склалися в групі переважна 

більшість відповіла, що доброзичливі, дехто – сам по собі, на неприязнь ніхто 

не скаржився. 

позитивні негативні 

звикнути до нових 
умов життя 

30% 

ввійти в новий 
колектив 

38% 

інший варіант 
32% 



 

Ви завжди розумієте викладача на заняттях? 

 

 На запитання «Чи відчуваєте Ви допомогу куратора?» 80% 

відповіли ствердно. 

Також дуже багато позитивних відповідей (96%) про харчування в 

столові Івано-Франківського фахового коледжу ЛНУП. 

Позааудиторне життя студентів не менш важливе для формування зрілої 

та цілісної особистості. 70% опитаних задоволені умовами проживання в 

гуртожитку, інші хотіли б покращень на побутовому рівні. 

Серед проблем, які найбільшою мірою ускладнюють навчання, опитані 

виділяють необхідність поєднувати навчання і роботу, надмірний обсяг 

навчального навантаження, особисту неорганізованість. 

МЕТОДИ ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬСТВУ 

 

Анкета «Методи запобігання насильству» показує, як реагує студент на 

різні прояви агресії та насильство. При анонімному опитуванні проблем із 

булінгом у групах не виявлено, студенти адекватно висловлюються про 

людські цінності та негативно відносяться до будь якого виду агресії. 

так, завжди переважно розумію час від часу розумію не розумію(вказати предмет) 



 

Беручи до уваги результати анкетувань, Комісія з моніторингу освітньої 

діяльності та якості освіти Івано-Франківського фахового коледжу ЛНУП 

рекомендує щорічно проводити опитування студентів щодо задоволеності 

освітніми програмами та якістю освітніх послуг. Відстежувати позитивну 

динаміку та виявляти слабкі чи проблемні аспекти з метою вжиття своєчасних 

заходів. 
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 Чи є насилля з 
боку студентів у 
твоєму коледжі 

? 

Студенти, 
схильні до 

різноманітних 
проявів 

агресивної 
поведінки, та 

булінгу є у твоїй 
групі? 

На вашу думку, 
психологічне 

насильство при 
третируванні 

переважає над 
фізичним? 

 Чи завжди 
суб’єкти, що 

скоюють 
насильство є 
покараними? 

 Особисто ти 
ставишся до 

проявів агресії 
негативно? 

так ні незнаю 


