
Опитування 

здобувачів

щодо забезпечення

якості освіти

червень 2020- 2021н.р.



81%

19%

так

ні

1. Чи задоволені ви якістю викладання дисциплін 
вашого курсу?



2. Що є перевагами в організації навчання в КМАЕЦМ?

181

167

101

173

77

19897

189

183

198

179
рівень здобутих знань для майбутнього фахівця 
професійної діяльності
організація практики

ставлення викладачів до здобувачів

рівень професіоналізму викладачів

графік навчального процесу

забезпеченість літературою

організація студентського дозвілля

репутація КМАЕЦМ

матеріально-технічна база КМАЕЦМ

місце розташування

інше



3. Яким способам оцінювання знань, умінь і навичок ви б надали
перевагу?

57

109

117

186

54

співбесіда

дискусія

тести (на папері та на платформах Google 
Forms, Sokrative, Кahoot і т.д.)

творчі роботи

розв'язання конкретних ситуацій



4. Що найбільше ускладнює процес вашого навчання?

2
0

12

45

32

19

26

186

відсутність належних умов для навчання

наявність "вікон" в розкладі навчальних занять

недостатня кількість підручників та посібників

слабке впровадження інформаційних 
технологій та технічних засобів навчання

низький рівень організації самостійної роботи

недостатня практична підготовка

тиск з боку окремих викладачів

інше



5. Як ви оцінюєте діяльність студентського самоврядування
в КМАЕЦМ?

138

76

9 4
органи студентського самоврядування ефективно 
впливають на вирішення багатьох питань 
студентського життя

органи студентського самоврядування вирішують 
деякі актуальні питання студентського життя

органи студентського самоврядування не 
впливають на вирішення питань студентського 
життя не впмені нічого не відомо про роботу 
студентського самоврядування в КМАЕЦМливають

мені нічого не відомо про роботу студентського 
самоврядування в КМАЕЦМ



6. Чи об'єктивно оцінюють рівень ваших знань та вмінь існуючі процедури
контролю (модульний контроль, заліки, диференційовані заліки, іспити)?

147

64

16

Так

Не завжди

Ні



7. Як ви схарактеризуєте критерії оцінювання знань, умінь і 
навичок, що застосовуються викладачами (необхідне зазначте)?

186

33

8

критерії зрозумілі

критерії не зрозумілі

критерії не відповідають (завищені/занижені) 
реальним вимогам оцінювання



8. Наскільки ви забезпечені необхідною для навчання
літературою

189

30

8

в бібліотеці можливо отримати всю необхідну 
літературу або її електронні версії

в бібліотеці можливо отримати лише деяку 
необхідну літературу або її електронні версії

в бібліотеці практично неможливо отримати 
необхідну літературу



9. Чи інформують вас викладачі про зміст навчальної дисципліни, 
компетентності та результати навчання (яких ви досягнете в 

процесі її вивчення), кількості модулів та критеріїв оцінювання?

187

34

6

Завжди

Інколи

Ніколи



10. Чи враховуються викладачами в процесі навчання ваші
інтереси, здібності і психологічні особливості?

158

43

26

Так

Не зовсім

Ні



11. Чи надають викладачі належну увагу формуванню у вас 
навичок самостійної роботи?

176

39

12

Так

Незовсім

Ні



12. Які зміни в навчальному процесі могли б сприяти підвищенню
якості підготовки майбутніх фахівців?

13 34

191

57

68

198

зміна навчального плану (переліку дисциплін)

зміна змісту дисциплін

удосконалення матеріально-технічної бази

підвищення кваліфікації і якості роботи 
викладачів

розвиток культури спілкування між 
викладачами і здобувачами

інше


