
ЗВІТ 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ 

Щодо визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін 

та можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії 

здобувачами вищої освіти 

У опитуванні прийняли участь змішані групи з 3-х факультетів, а саме: 

101 навчальна група – 31 військовослужбовець із числа курсантів; 

162 навчальна група – 28 військовослужбовець із числа курсантів; 

292 навчальна група – 20 військовослужбовців із числа курсантів.; 

392 навчальна група – 29 військовослужбовців із числа курсантів.  

Отже, загальна чисельність вибірки – 108 осіб. Пропоную розглянути 

дану вибірку у Діаграмі №1. Соціологічне опитування здійснювалося 

начальником групи психолого-педагогічного забезпечення в усній формі.  

 

Діаграма №1 

 
 

Ми отримали наступні результати: 

Курсантський склад навчається за ступенем вищої освіти «бакалавр».  

Твердження: «Чи влаштовує Вас кількість дисциплін вільного 

вибору протягом семестру»: 

 - так –100 ( 93 %) респондентів обрали даний результат; 

- ні, дисциплін мало – жоден респондент не обрав даний результат; 

- ні, дисциплін багато –8 (7 %) респондентів обрали даний результат.  

Твердження: «Визначте фактори, які впливають на вибір Вами 

навчальної дисципліни»: 

- назва дисципліни – жоден респондент не обрав даний результат; 
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- відомості про викладача який буде читати дисципліну – жоден 

респондент не обрав даний результат.  

- практична спрямованість навчальної дисципліни –38(35%) 

респондентів обрали даний результат; 

- зв'язок навчальної дисципліни з Вашою майбутньою професією –42 

(39%) респонденти обрали даний результат; 

- спрямованість навчальної дисципліни на формування загальних 

компетентностей, які будуть потрібні у будь-якій професії –28 (26)% 

респондентів обрали даний результат.  

- жоден з вище перерахованих – ніхто з респондентів не обрав даний 

результат.  

Твердження: «Як Ви ставитесь до існуючої процедури вибору 

навчальних дисциплін»: 

- задоволений повною мірою -100 (93%) респондентів обрали даний 

результат ,  

- задоволений частково - 8 (7%) респондентів обрали даний результат; 

- не задоволений – жоден респондент не обрав даний результат.  

Твердження: «Чи пропонують Вам програми академічної 

мобільності»: 

- так – 8(7%) респондентів обрали даний результат; 

- ні-100 (93%) респондентів обрали даний результат. 

Твердження: «Чи зацікавлені Ви в програмах академічної 

мобільності»: 

- так- 8(7%) респондентів обрали даний результат; 

- ні-(93%) респондентів обрали даний результат. 

Твердження: «Якщо Ви зацікавлені в програмах академічної 

мобільності то Ви б обрали для відвідування»: 
- ЗВО в Україні; 

- ЗВО за кордоном -8 респондентів обрали даний результат; 

- Не важливо - (93%) респондентів обрали даний результат. 

Учасники освітнього процесу зазначили свої пропозиції щодо 

розширення можливостей формування індивідуальної освітньої траєкторії: 

збільшити перелік іноземних мов у складі навчальних дисциплін.   

 

 

 

 

 

 

 

 


