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Знеособлені дані результатів моніторингу  

 щодо визначення  рівня залучення  здобувачів вищої освіти до 

розроблення і перегляду освітньої програми 

(ОПП Інформаційні системи та технології) 



Форма навчання здобувачів вищої освіти 

 (ОПП Інформаційні системи та технології) 
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Вибірка  

із числа здобувачів вищої освіти які навчаються  

за ОПП Інформаційні системи та технології (з 1-5 курс) 
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Питання: ″Чи ознайомлені  Ви з силабусами освітньої 

програми за якою навчаєтесь?″ 



5 
Питання: ″Чи ознайомлені Ви з компетентностями, які 

набуваєте впродовж навчання?″ 



6 
Питання: ″ Чи влаштовує Вас перелік загальних 

компетентностей?″ 



7 
Питання: ″Чи влаштовує Вас перелік фахових 

компетентностей?″ 



8 
Питання: ″ Чи влаштовує Вас перелік обов’язкових 

 дисциплін  для набуття загальних компетентностей?″ 
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Питання: ″Чи влаштовує Вас перелік обов’язкових 

дисциплін  для набуття фахових компетентностей?″ 



10 
Питання: ″Чи влаштовує  Вас перелік програмних 

результатів навчання?″  
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Питання: ″Чи знаєте Ви що таке ЄКТС?″  



12 
Питання: ″ Чи достатньо часу відводиться на засвоєння 

навчального матеріалу певних дисциплін ?″ 



13 
Питання: ″Чи була, на Вашу думку, логічною 

послідовність вивчення навчальних дисциплін ?″ 



14 
Питання: ″Чи була за великою кількість дисциплін, які 

вивчалися одночасно?  ″ 



15 
Питання: ″Чи дублювався  навчальний матеріал  з 

різних навчальних дисциплін?. ″ 



16 
Питання: ″Чи була для Вас важливою можливість 

вибору певних навчальних дисциплін?″ 



?″ 

Питання: ″ зіштовхувались Ви з випадками сексуальних 

домагань з боку викладачів?″ 
17 Питання: ″Чи задоволені  Ви переліком дисциплін ,  

що були надані для вибору?″ 
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Питання:  

″Чи достатнім було методичне забезпечення Вашого 

 навчання (наявність та доступ до навчальних посібників,  

фахової літератури, методичних вказівок до лабораторних та 

практичних занять, курсових робіт тощо)″ 
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18 
Питання: ″Чи долучали Вас до перегляду  

освітньої програми?″  
19 



18 
Питання: ″Чи були надані Вами пропозиції щодо 

 удосконалення освітньої програми?″ 
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18 

Питання: ″Чи були враховані надані Вами пропозиції 

 щодо удосконалення освітньої програми?″  
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Висновки  

щодо визначення рівня  залучення здобувачів вищої  

освіти  до перегляду та розроблення  освітньої програми 

22 

Опитування здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня 

(ОПП 126) показало, що 99 % респондентів ознайомлені з освітніми 

програмами, за якими проходять підготовку.  

Здобувачів вищої освіти влаштовує логічна схема викладення 

навчальних дисциплін. 

94 % респондентів у повній мірі влаштовує перелік обов’язкових 

дисциплін для отримання фахових та загальних компетенцій.  

Важливим фактором є те що, здобувачі вищої освіти мають 

можливість вплинути на удосконалення навчальних програм (56 % 

опитаних респондентів надавали свої пропозиції при перегляді та 

вдосконаленні освітньої програми).  
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