
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ОСВІТНЬО_ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ “ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА 

СПРАВА” ЩОДО СТУПЕНЯ ВІДПОВІДНОСТІ ФОРМ, МЕТОДІВ 

НАВЧАННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ ПРИНЦИПАМ АКАДЕМІЧНОЇ 

СВОБОДИ ТА СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ  

Відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України “Про вищу освіту” 

система забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає 

здійснення процедур і заходів до яких включено здійснення моніторингу та 

періодичного перегляду освітніх програм. 

Моніторинг ступеня відповідності форм, методів навчання та викладання 

принципам академічної свободи та студентоцентрованого підходу в навчанні 

здобувачів, які навчаються на першому (бакалаврському) та другому 

(магістерському) рівнях вищої освіти як споживачів освітніх послуг, проводився 

шляхом анкетування протягом листопада-грудня 2019 року відповідно до наказу 

ректора Університету від 12.09.2019 р. № 212/01. 

Учасники анкетування – здобувачі вищої освіти (далі – здобувачі) денної 

та заочної форм навчання, які навчаються на усіх освітніх програмах в 

Університеті та на різних курсах. Всього в опитуванні взяли участь 704 особи 

серед яких: 178 студентів першого курсу, 151 студент другого курсу, 195 

студентів третього курсу та 115 студентів четвертого курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти; 65 здобувачів другого (магістерського) 

рівня вищої освіти. 

Перше питання анкети “Чи задовольняє Вас якість освітніх послуг, які 

надає Університет?”. Узагальнені результати представлені у табл. 1. 

Таблиця 1 

Рівень задоволення здобувачів вищої освіти якістю освітніх послуг, 

які надає Університет 

Рівень задоволеності Результати опитування 

задовольняє повністю 305 осіб (43,3%) 

більшою мірою задовольняє 291 особа (41,3%) 

не повною мірою задовольняє 78 осіб (11,1%) 

не задовольняє 19 осіб (2,7%) 

важко відповісти 11 осіб (1,6%) 

 

305 учасників опитування (43,3 %) повністю задоволені якістю освітніх 

послуг, які надає Університет, 291 здобувач (41,3 %) більшою мірою задоволені; 

78 учасників опитування (11,1%) не повною мірою задоволені; 19 осіб (2,7%) – 

не задоволені якістю освітніх послуг, які надає Університет; 11 особам (1,6%), 

які брали участь в опитуванні було важко відповісти на дане питання. 

Розподіл учасників опитування, які обрали відповідь, що якість послуг, які 

надає Університет їх не задовольняє, в розрізі інституту (факультетів) поданий 



на рис. 1. Серед 231 опитаного з числа студентів Інституту економіки та фінансів 

1 студент не задоволений якістю освітніх послуг, які надає Університет; серед 

140 опитаних з числа студентів факультету міжнародних економічних відносин 

та комп’ютерних наук, встановлено, що 7 студентів не задоволені якістю освітніх 

послуг, які надає Університет; серед 327 опитаних з числа студентів факультету 

товарознавства, управління та сфери обслуговування, встановлено, що 11 

студентів не задоволені якістю освітніх послуг, які надає Університет. 

 
 

 

Рис. 1. Розподіл учасників опитування в розрізі факультетів (інституту), які 

обрали відповідь, що якість послуг, які надає Університет їх не задовольняє  
 

В опитуванні взяло участь 6 студентів юридичного факультету, серед яких 

жоден із опитаних не відповів, що не задоволений якістю освітніх послуг, які 

надає Університет. Проте, кількість опитаних студентів юридичного факультету 

із загальної чисельності контингенту (442 особи) не дає підстав говорити про 

об’єктивність опитування. 

Завдання колективу Університету – враховувати в своїй діяльності 

конструктивні зауваження задоволених не повністю та незадоволених якістю 

освітніх послуг, які надає Університет, підтримувати високу якість надання 

освітніх послуг та розширювати спектр освітніх послуг. 

На питання анкети “Які проблеми, на Вашу думку, найбільшою мірою 

ускладнювали навчання за освітньою програмою?” здобувачам 

пропонувалось обрати відповідь з наступного переліку: проблем немає; 

недостатній рівень підготовки в школі; вплив з боку інших студентів, що 

перешкоджав прояву Ваших здібностей під час навчальних занять; недостатнє 

забезпечення навчально-методичною літературою (підручники, навчальні 

посібники, методичні вказівки); незручний розклад; надмірний обсяг 

навчального навантаження; необхідність поєднувати навчання і роботу; 

некомпетентність окремих викладачів; розчарування в спеціальності; особиста 

неорганізованість; відсутність інтересу до навчання; відсутність перспектив 
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працевлаштування; власний варіант відповіді. 

Учасники опитування могли обрати декілька варіантів відповідей. 

За результатами опитування, найбільше ускладнюють процес навчання за 

освітньою програмою наступні проблеми: необхідність поєднувати навчання і 

роботу; недостатній рівень підготовки в школі; некомпетентність окремих 

викладачів. 

Узагальнені результати відповідей на дане питання відображені у табл. 2. 

Таблиця 2 

Проблеми, які найбільшою мірою ускладнювали навчання, на думку 

опитаних 

Перелік проблем 

Кількість разів скільки 

здобувачі позначили 

дану проблему 

Вагомість, 

% 

проблем немає 207 14,73 

недостатній рівень підготовки в школі 138 9,82 

вплив з боку інших студентів, що перешкоджав прояву 

Ваших здібностей під час навчальних занять 

61 4,34 

Недостатнє забезпечення навчально-методичною літературою 

(підручники, навчальні посібники, методичні вказівки) 
54 3,84 

незручний розклад 89 6,33 

надмірний обсяг навчального навантаження 85 6,05 

необхідність поєднувати навчання і роботу 254 18,1 

некомпетентність окремих викладачів 132 9,4 

розчарування в освітній програмі 75 5,34 

особиста неорганізованість 108 7,69 

відсутність інтересу до навчання 105 7,47 

відсутність перспектив працевлаштування 94 6,69 

власний варіант відповіді 3 0,2 

 

Здобувачі вищої освіти, відповідаючи на дане питання, мали можливість 

надати свій варіант відповіді. Опитані вважають, що серед проблем, які 

найбільшою мірою ускладнювали їх навчання, крім запропонованих варіантів є 

наступні: дороге навчання, неприпустимо низька температура в приміщеннях, де 

проходить освітній процес, горілка, дешеве пиво. Проте, всього три студенти 

надали такі відповіді, тому їх можна не враховувати під час встановлення шляхів 

усунення проблем, які ускладнюють навчання за освітньою програмою. 

На питання анкети “Чи плануєте Ви в подальшому підвищити рівень 

своєї освіти?” 371 учасник опитування відповів, що планує вступати в 

магістратуру, що становить 52,7 % від кількості всіх опитаних; 10 здобувачів 

(1,4 %) планують вступати у аспірантуру; 29 осіб (4,1 %) планують або вже 

отримують додаткову професійну освіту; 15 здобувачів (2,1 %) планують або вже 

навчаються на іншій спеціальності (освітній програмі). 

Слід звернути увагу, що значна частина опитаних не планує в подальшому 



підвищувати рівень своєї освіти – 126 учасників опитування (17, 9 %), 153 (21,7 

%) здобувачам важко було відповісти на дане питання. 

Узагальнені результати відповідей на дане питання відображені на рис. 2. 

Здобувачі вищої освіти, які ще не визначилися зі своїм майбутнім 

потребують консультативної допомоги. 

 
Рис. 2. Розподіл відповідей учасників опитування, щодо подальшого 

підвищення рівня власної освіти 
 

На питання “Чи працюєте Ви під час навчання?” здобувачам вищої 

освіти пропонувалися наступні варіанти відповіді: так, повний робочий день; так, 

неповний робочий день; так, але працюю епізодично, нерегулярно, виконую 

сезонну роботу; ні. 

Аналіз відповідей на дане питання доцільно провести окремо 

проаналізувавши відповіді студентів денної форми навчання (572 опитаних) та 

заочної форми навчання (132 опитаних). 

88 здобувачів (66,7 %), що навчаються на заочній формі і взяли участь в 

опитуванні працюють повний робочий день; 12 здобувачів (9,1 %) працюють 

неповний робочий день та 5 здобувачів (3,8 %) працюють епізодично, 

нерегулярно, виконують сезонну роботу. 

Результати опитування студентів заочної форми навчання свідчать про те, 

що 27 здобувачів, які взяли участь в опитуванні не працює взагалі, що становить 

20,5 % всіх опитаних студентів заочної форми навчання. 

Таким чином, результати опитування свідчать, що більшість здобувачів, 

які навчаються на заочній формі навчання є працевлаштованими. 

Результати опитування студентів денної форми навчання свідчать про те, 

що 181 здобувач, який взяв участь в опитуванні не працює взагалі, що становить 

31,6 % всіх опитаних студентів денної форми навчання. 

Крім того, результати опитування показали, що не працюють, в основному 

студенти першого курсу – 108 осіб з 178 учасників опитування, тобто серед 

опитаних студентів першого курсу, частка непрацюючих становить 60,7 %; серед 

так, планую 

вступати до 

так, планую 

вступати до 

аспірантуритак, планую (вже 

отримую) додаткову 

професійну освіту

так, планую навчатися 

(вже навчаюся) на іншій 

спеціальності

ні, не планую

17,9%

важко 

відповісти

21,7%



студентів 2 курсу не працює взагалі 29 осіб (19,2 %) з 151 учасника опитування; 

16,9 % (33 здобувачі) не працює серед 195 опитаних студентів третього року 

навчання; не працює 6 студентів (5,21 %) четвертого року навчання з 115 

опитаних; серед 65 здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які 

брали участь в опитуванні всього 5 осіб не працюють (рис. 3). Тобто 

прослідковується наступна тенденція: чим старший курс, тим менше 

непрацюючих здобувачів. 

 
Рис. 3. Розподіл непрацюючих учасників опитування за курсами 

 

Узагальнені результати зайнятості здобувачів представлені у табл. 3. 

Таблиця 3 

Зайнятість здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

Кількість студентів, які 

працюють повний робочий 

день 

Кількість студентів, які 

працюють неповний робочий 

день 

Кількість студентів, які 

працюють епізодично, 

нерегулярно, виконують 

сезонну роботу 

130 (22,7%) 121 (21,2%) 140 (24,5%) 
 

Таким чином, 391 (68,4 %) учасник опитування денної форми навчання 

працює, проте з різною зайнятістю, що доцільно враховувати при організації 

освітнього процесу, обранні методів навчання та форм і методів самостійної 

роботи. 

Впровадження студентоцентрованого навчання, на думку здобувачів, 

дозволило: враховувати потреби і пропозиції студентів; забезпечити 

взаємоповагу між викладачем і студентом; використовувати різноманітні 

технології, методи навчання; відзначити особистість студента і забезпечити 

підтримку з боку викладача. 

Крім запропонованих варіантів відповідей, студенти могли сформулювати 

власну відповідь. 

У табл. 4 подано узагальнені результати відповідей студентів на дане 

питання. 
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Таблиця 4 

Значення впровадження студентоцентрованого навчання на думку 

здобувачів 

Значення Результати опитування, осіб 

враховувати потреби і пропозиції студентів 336 

забезпечити взаємоповагу між викладачем і студентом 146 

використовувати різноманітні технології, методи навчання 108 

відзначити особистість студента і забезпечити підтримку з боку 

викладача 

97 

усе перераховане вище має значення 3 

важко відповісти 6 

 

Серед опитаних 7 здобувачів не знають що таке студентоцентроване 

навчання і 1 здобувач вважає, що впровадження студентоцентрованого навчання 

нічого не змінює в освітньому процесі. 

Здобувачам було запропоновано визначити якому формату подання 

інформації при вивченні навчальних дисциплін вони надають перевагу. 

Було запропоновано такі варіанти відповідей: друковані видання (підручники, 

навчальні посібники тощо); електронна версія (електронна бібліотека, 

дистанційні курси тощо); лекційні заняття з використанням інтерактивних 

технологій, лабораторно-практичні заняття; власний варіант відповіді. 

Узагальнені результати відповідей студентів подані у табл. 5. 

Таблиця 5 

Розподіл вибору формату подання інформації при вивченні навчальних 

дисциплін, якому здобувачі надають перевагу 

Формат подання інформації при вивченні навчальних 

дисциплін 
Результати опитування, осіб 

друковані видання (підручники, навчальні посібники тощо) 78 

електронна версія (електронна бібліотека, дистанційні курси) 355 

лекційні заняття з використанням інтерактивних технологій, 

лабораторно-практичні заняття 

263 

власний варіант відповіді 8 

 

Серед власних варіантів відповідей: 5 здобувачів зазначило, що усі 

перераховані формати подання інформації при вивченні навчальних дисциплін є 

прийнятними; 1 здобувач констатував: “з підручниками важче працювати, 

найкраща форма то дистанційний курс, лабораторні, презентації, друкований 

матеріал тощо. Якщо лекції то менше “води”; 1 здобувач визначився, що 

найкращим форматом подання інформації є інтерактивне навчання; 1 здобувачу 

було важко відповісти на дане питання. 
Моніторинг передбачав оцінювання здобувачами забезпеченості освітніх 

програм матеріально-технічними та навчально-методичними ресурсами. 

Здобувачі вищої освіти оцінювали: доступність та якість навчальної, навчально-

методичної, методичної літератури; комп’ютерне забезпечення освітнього 



процесу; роботу бібліотеки та читального залу. 

Розподіл відповідей здобувачів на питання “Як часто користуєтеся 

дистанційними курсами при вивченні дисциплін?” поданий на рис. 4 та у 

розрізі курсів – на рис. 5. 

 
Рис. 4. Використання здобувачами дистанційних курсів при вивченні 

дисциплін, осіб 
 

Як свідчать результати опитування, 597 здобувачів постійно або 

періодично використовують дистанційні курси під час вивчення навчальних 

дисциплін, що становить 84, 8 % від загальної кількості опитаних. 

 
Рис. 5. Використання здобувачами дистанційних курсів під час вивчення 

дисциплін в розрізі курсів 

Серед 12 здобувачів, які жодного разу не використовували дистанційні 

курси під час вивчення навчальної дисципліни: 3 студенти першого курсу денної 

форми навчання факультету товарознавства, управління та сфери 

обслуговування (2 здобувачі) та факультету міжнародних економічних відносин 

та комп’ютерних наук (1 здобувач); 4 студенти третього курсу: 3 – денної форми 

навчання факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування та 1 – 

заочної форми навчання інституту економіки і фінансів; 2 студенти четвертого 

курсу денної форми навчання факультету товарознавства, управління та сфери 

обслуговування (1 здобувач) та факультету міжнародних економічних відносин 

та комп’ютерних наук (1 здобувач), а також 3 здобувачі другого (магістерського) 
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рівня інституту економіки і фінансів. 

Розподіл відповідей здобувачів на питання “Як часто користуєтеся 

електронною бібліотекою при вивченні дисциплін?” поданий на рис. 6. 

 
Рис. 6. Частота користування здобувачами електронною бібліотекою при 

вивченні дисциплін, осіб 
 

Дані опитування свідчать, що значна кількість здобувачів або взагалі не 

користується електронною бібліотекою (120 осіб) або інколи користується 

послугами електронної бібліотеки (217 осіб). 

Здобувачам було запропоновано відповісти на питання: “Чи доступні Вам 

підручники, методичні посібники, лекції тощо в електронній формі?” та “Чи 

доступні Вам підручники, методичні посібники, лекції тощо в друкованій 

формі?”. Узагальнення відповідей здобувачів на дані питання подані у вигляді 

рис. 7 

Результати опитування свідчать, що підручники, методичні посібники, 

лекції тощо в електронній формі є більш доступними для здобувачів, ніж 

підручники, методичні посібники, лекції тощо в друкованій формі. 

Значній частині здобувачів було важко відповісти на дані питання, що 

може свідчити про те, що здобувачі або самі мало цікавляться доступними 

матеріалами з дисципліни або викладачі погано інформують студентів про 

наявність таких матеріалів та як їх можна отримати для користування. 

 
Рис. 7. Доступність для здобувачів підручників, методичних посібників, лекцій 
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тощо в електронній та друкованій формах 

Результати опрацювання відповідей на питання “Чи задоволені Ви якістю 

підручників, методичних посібників, лекцій в електронній формі?” та на 

питання “Чи задоволені Ви якістю підручників, методичних посібників, 

лекцій в друкованій формі?” представлені на рис. 8. 

 
Рис. 8. Рівень задоволення здобувачів якістю підручників, методичних 

посібників, лекцій в електронній та друкованій формах 

Результати опитування свідчать, що здобувачі більшою мірою задоволені 

якістю підручників, методичних посібників, лекцій в електронній формі, ніж 

якістю підручників, методичних посібників, лекцій у друкованій формі. 

На питання “Чи задовольняє Ваші потреби в освітньому процесі 

комп’ютерне забезпечення?” отримані відповіді представлені у табл. 6. 

Таблиця 6 

Рівень задоволення здобувачів вищої освіти комп’ютерним забезпеченням 

Варіанти відповідей 

Результати опитування 

Осіб 
% від загальної 

кількості опитаних 

задовольняє повністю 355 50,4 

більшою мірою задовольняє 248 35,2 

не повною мірою задовольняє 50 7,1 

не задовольняє 22 3,1 

важко відповісти 29 4,1 

 

Переважна більшість опитаних здобувачів вищої освіти – 603 осіб (85,6 %) 

задоволені повністю та більшою мірою задоволені комп’ютерним забезпеченням 

освітнього процесу, не повною мірою задоволені – 50 здобувачів (7,1 %), не 

задоволені – 22 опитаних (3,1%). 

Щодо задоволеності здобувачами вищої освіти роботою бібліотеки та 
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читального залу отримані результати представлені у табл. 7. 

Таблиця 7 

Рівень задоволення здобувачів вищої освіти роботою бібліотеки та 

читального залу 

Варіанти відповідей 

Результати опитування 

Осіб 
% від загальної 

кількості опитаних 

задовольняє повністю 285 40,5 

більшою мірою задовольняє 217 30,8 

не повною мірою задовольняє 39 5,5 

не задовольняє 19 2,7 

важко відповісти 144 20,5 

 

285 опитаних здобувачів вищої освіти (40,5 %) задоволені повністю 

роботою бібліотеки і читального залу Університету; 217 опитаних здобувачів 

вищої освіти (30,8 %) більшою мірою задоволені; 39 осіб (5,5 %) задоволені не 

повною мірою, 19 учасників опитування (2,7 %) не задоволені роботою 

бібліотеки і читального залу. 

Досить велика кількість опитаних не змогли дати відповідь на поставлене 

питання (144 особи), що може свідчити про те, що дані особи не користуються 

послугами бібліотеки та читального залу. 

Здобувачі вищої освіти оцінювали ефективність методів і методику 

викладання, які застосовуються на освітній програмі. 

Запропоновані твердження можна було оцінити за наступною шкалою: 

безумовно погоджуюсь; в основному погоджуюсь; однозначно не погоджуюсь; 

важко відповісти. 

Щодо твердження “Методи викладання і навчання є ефективними для 

освітньої програми на якій я навчаюсь”, то узагальнені відповіді представлені 

на рис. 9. 

 
Рис. 9. Результати оцінювання здобувачами вищої освіти ефективності методів 

викладання і навчання, які застосовуються на освітній програмі, осіб 
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243 (34,5 %) опитаних здобувачів вищої освіти оцінюють методи 

викладання і навчання як ефективні; 33 особи (4,7 %) не згодні з тим, що методи, 

які застосовуються під час вкладання і навчання є ефективними. 

Щодо твердження “Я задоволена(ий) формами та методами 

викладання”, то узагальнені відповіді представлені на рис. 10. 

 
Рис. 10. Задоволення студентами формами та методами викладання 

 

245 (34,8 %) здобувачів вищої освіти, які взяли участь в опитуванні, 

задоволені формами та методами викладання, а також 352 (50 %) здобувачі в 

основному задоволені; 42 особи (6 %) не задоволені формами та методами 

викладання. 

Студентам було задане питання “Чи відповідають, на Вашу думку, 

форми і методи навчання та викладання у межах окремих освітніх 

компонентів (дисциплін) освітній програмі?”. Студенти мали можливість 

вибору власної відповіді із таких запропонованих варіантів: так, відповідають; 

частково відповідають; не відповідають. 

Відповіді студентів на дане питання узагальнені у вигляді табл. 8. 

Таблиця 8 

Відповідність, на думку студентів, форм та методів навчання у межах 

окремих освітніх компонентів (дисциплін) освітній програмі 

Варіанти відповідей 

Результати опитування 

Осіб 
% від загальної 

кількості опитаних 

так, відповідають 382 54,3 

частково відповідають 297 42,2 

не відповідають 25 3,6 

 

Як свідчать результати опитування, більшість здобувачів відзначає, що 

форми та методи навчання у межах окремих освітніх компонентів (дисциплін) 

відповідають освітній програмі. 

Студентам було запропоновано вказати які сучасні технології навчання 
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використовують викладачі? Студентам були запропоновані такі варіанти 

відповідей: інтерактивні технології навчання; проводять методичне скерування 

студентів на самостійну роботу, дистанційний курс; заохочують використання 

студентами електронних гаджетів на практичному занятті; застосовують методи 

практикоорієнтованого навчання; власний варіант відповіді. 

Узагальнені результати відповідей студентів подані у табл. 9. 

Таблиця 9 

Сучасні технології навчання, які використовують викладачі 

Варіант відповіді Результати опитування, осіб 

інтерактивні технології навчання 242 

проводять методичне скерування студентів на самостійну роботу, 

дистанційний курс 

301 

заохочують використання студентами електронних гаджетів на 

практичному занятті 

82 

застосовують методи практикоорієнтованого навчання 65 

власний варіант відповіді 14 

 

Серед власних варіантів відповідей: 4 здобувачі зазначило, що 

викладачами застосовуються усі запропоновані як варіант відповіді, технології; 

4 студентам було важко відповіти на поставлене питання; 2 студенти відповіло, 

що викладачі не використовують сучасних технологій навчання; 1 студент 

зазначив: “заставляють писати від руки реферати, не підтримують студентів коли 

вони хочуть робити все електронно або друкувати”; 1 студент зазначив, що 

такими методами є написання доповідей та рефератів; 1 – що у кожного 

викладача свій підхід. 

Студенти мали можливість оцінити стан використання інтерактивних 

методів навчання при викладанні навчальних дисциплін за 10-баловою 

шкалою, в якій 1 бал означав, що стан використання інтерактивних методів 

навчання при викладанні навчальних дисциплін поганий, а 10 – відмінний. 

Результати ранжування ступеня застосування інтерактивних методів навчання 

при викладанні навчальних дисциплін подані на рис. 11. 

 
Рис. 11. Результати оцінювання стану використання інтерактивних методів 
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навчання при викладанні навчальних дисциплін 
 

Результати оцінювання показали, що студенти досить високо оцінили стан 

використання інтерактивних методів навчання при викладанні навчальних 

дисциплін. 

На питання “Яким інтерактивним методам навчання і формам 

проведення занять при вивченні дисциплін Ви надаєте перевагу?” студентам 

були запропоновані такі варіанти відповідей: дискусія; робота в групах; дебати; 

візуалізована лекція, а також було запропоновано сформулювати власний 

варіант відповіді. Узагальнені результати відповідей здобувачів на дане питання 

подано у табл. 10. 

Таблиця 10 

Інтерактивні методи навчання і форми проведення занять при вивченні 

дисциплін, яким студенти надають перевагу 

Варіант відповіді Результати опитування, осіб 

дискусія 229 

робота в групах 229 

дебати 60 

візуалізована лекція 168 

власний варіант відповіді 18 

Серед власних варіантів відповідей: 6 здобувачів зазначило, що надають 

перевагу усім запропонованим методам та формам; 4 здобувачам було важко 

відповісти на дане питання; 4 добувачі обрали по два варіанти (дискусія та 

дебати; дискусія і візуалізована лекція; дискусія і робота в групах; робота в 

групах та візуалізована лекція); 1 студент вважає, що все має свою ефективність; 

1 здобувач зазначив, що надає перевагу практичній роботі; 1 – доповіді, промові; 

1 здобувач зазначив: “ніяким, мені не цікаво працювати з кимось”. 

При відповіді на питання: “Назвіть навчальні дисципліни, на яких 

систематично використовуються інноваційні технології та інтерактивні 

методи” студентами було названо чимало дисциплін, крім того значна кількість 

учасників опитування, зазначили, що такими є майже всі дисципліни, проте були 

і такі студенти, яким було або важко відповіти на питання або не знали або не 

пам’ятали назв дисциплін. 

Результати відповідей на питання “Чи стимулює Вас до самоосвіти 

навчання на освітній програмі?” представлені у табл. 11. 

Таблиця 11 

Стимулювання до самоосвіти навчання на освітній програмі 

Варіанти відповідей 

Результати опитування 

Осіб 
% від загальної 

кількості опитаних 

так 412 58,5 

ні 74 10,5 



важко відповісти 218 31 

 

412 (58,5 %) учасників анкетування вважають, що освітні програми, за 

якими вони навчаються стимулюють їх до самоосвіти. 74 особи (10,5 %) 

навчання на освітній програмі не стимулює їх до самоосвіти. 

Результати відповідей на питання “Чи стимулює Вас до науково-

дослідної роботи навчання на освітній програмі?” представлені у табл. 12. 

Таблиця 12 

Стимулювання до науково-дослідної роботи навчання на освітній програмі 

Варіанти відповідей 

Результати опитування 

Осіб 
% від загальної 

кількості опитаних 

так 338 48 

ні 124 17,6 

важко відповісти 242 34,4 

 

338 (48 %) учасників анкетування вважають, що освітні програми, за якими 

вони навчаються стимулюють їх до науково-дослідної роботи. 124 особи 

(17,6 %) навчання на освітній програмі не стимулює їх до науково-дослідної 

роботи. 

При відповіді на питання: “Яким методом найчастіше викладачі 

впродовж семестру оцінюють Ваші знання?” студенти крім вибору 

запропонованих варіантів відповідей, могли сформувати власний варіант 

відповіді. 

Узагальнені результати відповідей студентів подані у табл. 13. 

Таблиця 13 

Методи, що найчастіше застосовують викладачі впродовж семестру 

оцінюючи знання студентів 

Варіант відповіді Результати опитування, осіб 

тестування 518 

навчальних, наукових та професійно-орієнтованих дискусій 119 

аналізу проблемно-професійних ситуацій 47 

власний варіант відповіді 20 
 

Серед власних варіантів відповідей: 4 здобувачі зазначило, що викладачі 

використовують усі запропоновані в тесті методи; 3 студентам було важко 

відповісти на поставлене питання; 3 студентів зазначило, що з кожного предмету 

і у кожного викладача по різному; 8 студентів зазначили такі методи: практичні 

та лабораторні роботи; тестування, письмові контрольні роботи, індивідуальні 

завдання; дискусії та тестування; опитування, контрольні роботи, тестування; 

самостійні роботи; тести, опитування, завдання; тестування, практичні роботи. 

Крім того, 1 студент зазначив: “Беруть оцінки з космосу (у декого це квадратики 

(мудрі), трикутники (середні), круг (тупі)”; 1 студент: “Мої знання не всі можуть 



оцінити, оскільки більшість викладачів схильні до примітивних методів 

оцінювання”. 

При відповіді на питання “Чи задовольняє Вас порядок та критерії 

оцінювання у межах окремих дисциплін освітньої програми?” студентам 

були запропоновані такі варіанти відповідей: так, задовольняє; частково 

задовольняє; не задовольняє. 

Відповіді студентів на дане питання узагальнені у вигляді табл. 14. 

Таблиця 14 

Задоволеність студентів порядком та критеріями оцінювання у межах 

окремих дисциплін освітньої програми 

Варіанти відповідей 

Результати опитування 

Осіб 
% від загальної 

кількості опитаних 

так 386 54,8 

частково 289 41,1 

ні 29 4,1 

 

Як свідчать результати опитування, більшість здобувачів задоволені 

порядком та критеріями оцінювання у межах окремих компонент освітньої 

програми. 

Студенти мали можливість назвати спосіб у який вони можуть 

висловити власну думку про якість надання освітніх послуг в Університеті. 

Відповіді студентів на дане питання узагальнені у вигляді табл. 15. 

Таблиця 15 

Способи у які студенти можуть висловити власну думку про якість 

надання освітніх послуг в Університеті 

Варіант відповіді Результати опитування, осіб 

не маю такої можливості 149 

обговорити на сайтах, блогах 104 

висловитися під час проведення анкетування 340 

обговорити на засіданнях органів студентського 

самоврядування 

98 

власний варіант відповіді 13 

 

Серед власних варіантів відповідей: 4 здобувачі формулюючи власний 

варіант відповіді, обрали із запропонованих, декілька способів, які 

використовують для висловлення власної думки, зокрема поєднали: висловитися 

під час проведення анкетування, обговорити на засіданнях органів студентського 

самоврядування; обговорити на сайтах, блогах, висловитися під час проведення 

анкетування; 3 студентів зазначило, що використовують усі зазначені в анкеті 

способи; 3 студентам було важко відповісти на поставлене питання; 1 студент 

зазначив, що не бере участі у висловлюванні власної думки. 

Крім того, 1 студент зазначив, що висловити власну думку про якість 



надання освітніх послуг в Університеті може під час обговорення з викладачем 

або деканатом; 1 студент – під час обговорення з одногрупниками та 

викладачами. 

Таким чином, найбільш популярним способом серед студентів у який вони 

можуть висловити власну думку про якість надання освітніх послуг в 

Університеті є анкетування. 

Наступна група питань анкети стосувалась встановленню переліку 

пропозицій учасників опитування щодо вдосконалення діяльності 

Університету. Отримані відповіді розподіляються за наступними проблемами: 

Пропозиції студентів щодо змін у розкладі занять та кількість відповідей 

подана у табл. 16. 

Таблиця 16 

Пропозиції студентів щодо змін у розкладі занять 

Варіант відповіді Результати опитування, осіб 

нічого 286 

оптимізувати розклад 265 

зменшити кількість “вікон” між парами 83 

збільшити кількість “вікон” між парами 31 

власний варіант відповіді: 39 

щоб студенти, які працюють мали змогу вчитись в режимі 

онлайн повноцінно без проблем з викладачами стосовно 

відсутності на парі 

5 

зменшити кількість перших пар 15 

у п’ятницю не потрібно ставити 3 і 4 пари 3 

Зменшити час тих перерв, які по 30 хв до 15 хв ( це значно 

економить час) 

2 

Зробити повноцінну першу і другу зміни 2 

Збільшити кількість пар 1 

Взимку щоб пари починались о 9:20 1 

Коректне складання розкладу 1 

Повністю змінити розклад, враховуючи думку студентів 2 

Забрати непотрібні дисципліни 2 

Зробити вільне відвідування пар для студентів які працюють 1 

Оскільки більшість студентів працюють то було б зручно 

щоб пари були з 1 по 3 

2 

Важко відповісти 2 

 

Пропозиції студентів щодо змін у формах та методах викладання та 

навчання та кількість відповідей подана у табл. 17. Студенти могли обрати 

необмежену кількість варіантів відповідей, тому наведемо пропозиції студентів 

у порядку зменшення кількості разів їх згадування в анкетах: 

- щоб деякі викладачі цікавіше подавали свій предмет; 

- щоб викладач зрозуміло давав інформацію про те як набуті результати 

навчання застосовувати на практиці; 



- викладання та матеріал має відповідати реальним потребам на ринку 

праці; 

- оновити процес навчання (ввести нові технології викладання); 

- надавати доступ студентам до он-лайн до лекцій; 

- давати більше практичного матеріалу на заняттях; 

- давати менше завдань на самостійне вивчення; 

- своєчасно підписувати на дистанційні курси та викладати увесь 

навчальний матеріал; 

- змінити методи викладання; 

- переглянути усі матеріали, які надаються та деякі з них оновити; 

- надавати більше методичних матеріалів; 

- нічого. 

Узагальнені результати відповідей студентів на питання “Що Вам не 

подобається у структурі навчального плану?” подані у табл. 17.  

Таблиця 17 

Позиції, що не подобаються студентам у структурі навчального плану 

Варіант відповіді Результати опитування, осіб 

мала кількість профільних предметів за спеціальністю 130 

дуже багато предметів скорочені в одну дисципліну 41 

надавати більший вибір іноземних мов 83 

збільшити кількість сучасних дисциплін; 62 

надавати більше програмування 29 

більше практики під час навчання 69 

знання повинні бути більш адаптовані для практичної роботи 

після закінчення Університету 

87 

більше практики зі спеціальності 71 

більше занять від успішних людей – практиків 97 

власний варіант відповіді 35 

все подобається 8 

хотілось бачити б японську мову серед інозмних; хотілось би 

практику з 2 курсу інтересну і занять від успішних людей 

мало нажаль 

1 

взагалі немає іноземної мови на 3 курсі (як так?) 3 

Важко відповісти 23 

 

Додатково студентам були задані питання, які стосуються публічної 

інформації, що розміщена на офіційному сайті Університету, а також інституту 

(факультетів) та її доступність. 

На питання “Чи користуєтеся Ви публічною інформацією, яка 

розміщена на офіційному сайті Університету та факультету (інституту)?” 

507 (72 %) учасників опитування відповіли, що такою інформацією 

користуються; 197 (28 %) – відповіли, що такою інформацією не користуються 

(рис. 12). 



 
Рис. 12. Користувачі публічної інформації, яка розміщена на офіційному сайті 

Університету та факультету (інституту) 

При відповіді на питання “Яка інформація щодо організації освітнього 

процесу висвітлена на сайті та у віртуальних навчальних середовищах 

Університету” практично всі студенти зазначили, що на офіційному сайті та у 

віртуальних навчальних середовищах Університету розміщена: освітня 

програма; графік організації освітнього процесу; розклади атестаційних тижнів 

(сесій); робочі програми навчальних дисциплін; посилання на систему 

дистанційного навчання; перелік вибіркових дисциплін та інша необхідна 

інформація. 

З метою удосконалення та покращення ступеня відповідності форм, 

методів навчання та викладання принципам академічної свободи та 

студентоцентрованого підходу в навчанні, пропонується вжити наступних 

заходів: 

1. Завдання колективу Університету – враховувати в своїй діяльності 

конструктивні зауваження задоволених не повністю та незадоволених якістю 

освітніх послуг, які надає Університет, підтримувати високу якість надання 

освітніх послуг та розширювати спектр освітніх послуг. 

2. Систематично проводити опитування здобувачів вищої освіти щодо 

відповідності форм, методів навчання та викладання принципам академічної 

свободи та студентоцентрованого підходу в навчанні. Відстежувати позитивну 

динаміку та виявляти слабкі чи проблемні зони з метою вжиття своєчасних 

заходів. 

3. Переглянути підходи до формування розкладу. По можливості 

оптимізувати його. 

4. Переглянути наявну навчально-методичну літературу на предмет її 

кількісного забезпечення та терміну видання і внести пропозиції кафедрам щодо 

її оновлення. 

5. Науково-педагогічним працівникам переглянути методи стимулювання 

здобувачів до науково-дослідної діяльності. Запровадити кращі університетські 

практики залучення здобувачів до науково-дослідної діяльності. 

6. При організації освітнього процесу, обранні методів навчання та форм і 

методів самостійної роботи враховувати той факт, що здобувачі вищої освіти 

(старших курсів) працюють. 

507

197

так ні


