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Знеособлені  

дані результатів моніторингу щодо рівня задоволеності 

випускниками організацією освітнього процесу у ВІТІ імені Героїв 

Крут  та рекомендації випускників для підвищення якості освітніх 

програм  (опитування випускників 2021 року випуску, які навчалися 

за ОПП  Інформаційні системи  та технології) 



Питання: 

     "Чи задоволені Ви отриманою освітою у Військовому інституті 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут за ОПП 

Інформаційні системи та технології ?″ 
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Питання:  

           "Чи жалкуєте Ви, що навчались за даною освітньою 

професійною програмою?″ 
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Питання:  

      "оцініть складність навчання за освітньою професійною 

програмою Інформаційні  системи та технології  за оціночною шкалою 

від 1 до 5 балів (  дуже легко- дуже складно)″.   
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               Критерії оцінювання від 1 (дуже легко) – до 5 (дуже складно) 



 
Питання:  

 ″ Чи достатньо часу для засвоєння компонентів освітньої 

програми?″  

5 



 
Питання: 

        ″ Чи був порядок вивчення дисциплін, план та графік 

навчального процесу, логічним і послідовним?″.  
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Питання:  

     ″ Чи достатньою була кваліфікація викладачів, залучених для 

реалізації освітньої програми?″ 
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Питання:  

               ″ Чи використовували викладачі сучасні методи та форми 

навчання (майстер-класи, навчальні дискусії, метод мозкового 

штурму, тренінги, ділові ігри тощо)?″ 
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 Питання:  

     " Як Ви вважаєте, чи оцінювання знань у ВІТІ імені Героїв Крут 

відбувалось прозоро та чесно ?" 
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Питання:  

           "Чи надавався Вам вільний доступ до електронних 

інформаційних ресурсів Військового інституту?" 
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Питання:  

           "Чи достатньо знань Ви отримали у процесі навчання 

пов'язаних з професійної діяльності?" 
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Питання:  

     "Чи було навчання у ВІТІ імені Героїв Крут сучасним та  

практико - орієнтованим? " 
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Питання:  

         "Чи сприяло проходження практик закріпленню Ваших знань та 

формуванню практичних навичок?" 
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Питання: 

          " Чи керівний склад факультету, випускової кафедри та 

бібліотеки кваліфіковано та доброзичливо сприяв Вашому 

навчанню? " 
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?″ 

Питання: ″ зіштовхувались Ви з випадками сексуальних 

домагань з боку викладачів?″ 
 

Питання:  

"Чи сприяв Військовий інститут Вашому розподілу до місць 

служби?"  

15 



18  
Питання:  

            "Чи опитували Вас упродовж навчання про якість змісту 

навчальних дисциплін?" 
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Питання:  

        "Чи опитували Вас впродовж навчання про якість викладання 

навчальних дисциплін науково-педагогічним та педагогічним 

складом ? " 
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Питання:  

    "Чи рекомендуватимете Ви знайомим навчатися за освітньо 

професійною програмою Інформаційні системи та технології ?" 
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Висновки  

      за результатами  опитування випускників ВІТІ імені Героїв Крут 

    

 

19 

 

Шляхом опитування випускників, які навчалися за ОПП 

Інформаційні системи та технології встановлено, що 100 % 

респондентів надали позитивні відповіді, стосовно задоволеності 

навчанням за ОПП програмою, що виправдало їхні очікування.  

Під час навчання випускники мали можливості для освоєння 

освітніх програм за спеціальністю та високо оцінюють рівень 

методичної підтримки з боку викладачів у процесі навчання. Навчання 

в інституті вони вважають сучасним та практико - орієнтованим.  

Опитані випускники вважають за необхідне більш якісне 

оснащення навчальних аудиторій та вдосконалення програмного 

забезпечення при проведенні навчальних занять.  Зауваження до 

освітніх компонентів програми Інформаційні системи та технології 

відсутні. Наявні пропозиції щодо посилення військово-професійної 

складової при формуванні загальних компетентностей.  
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