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Знеособлені дані результатів моніторингу  

 щодо визначення  ступеня задоволення здобувачів вищої освіти 

компонентом освітньої програми  

(ОПП Інформаційні системи та технології) 

 



Форма навчання здобувачів вищої освіти 
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99%

1%

Кількість респондентів - 128

Денна форма 
навчання

Заочна форма 
навчання



Вибірка  

із числа здобувачів вищої освіти які навчаються  

за ОПП інформаційні системи та технології (з 1-5 курс) 
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Назва навчальної дисципліни 



5 Питання: ″Чи відчули Ви необхідність вивчення цієї 

дисципліни для майбутньої роботи за спеціальністю?″ 



6 Питання: ″Чи був матеріал дисципліни пов'язаний з 

попередніми навчальним матеріалом дисциплін, які 

вивчались раніше?″ 



7 
Питання: ″Чи дублює матеріал дисципліни зміст інших 

дисциплін, що вивчались раніше?″ 



8 
Питання: ″Зазначте дисципліну, 

 матеріал  якої дублюється ?″ 

Примітки: 82 % респондентів зазначили, що матеріали навчальних дисциплін не 

дублюються, решта респондентів утрималися від відповіді.   



9  

 

 

Питання: ″ Чи відчули Ви, що у Вас достатній 

 рівень підготовки до навчальної дисципліни ?″ 



10 Питання: ″Оцініть рівень складності навчальної 

дисципліни″ 



11 
Питання: ″Чи достатньо часу (кількості кредитів ЄКТС) 

відведено в освітній програмі на вивчення цієї дисципліни?″   



12 
Питання: ″Чи достатнім був обсяг аудиторних занять 

для вивчення дисципліни?″ 



13 
Питання: ″ Якщо обсягу аудиторних занять недостатньо, 

то які саме види занять потребують збільшення обсягу?″ 



14 Питання: ″ Чи достатньо була забезпечена методичними 

матеріалами Ваша самостійна робота з цієї дисципліни?″ 



15  

Питання:  

″ Чи необхідна навчальна література (підручники та 

посібники, методичні вказівки, журналів, стандартів тощо) були 

для Вас доступні (у вільному доступі, у бібліотеці чи online)?″ 

66%

25%

6%

3%

Відповіді респондентів

Так

Частково

Ні

Не можу відповісти



16 Питання: ″ Чи є матеріал, представлений в навчальній 

літературі, що Вам рекомендувалась для використання, 

достатнім для засвоєння дисципліни?″ 



?″ 

Питання: ″ зіштовхувались Ви з випадками сексуальних 

домагань з боку викладачів?″ 
17 Питання: ″Чи достатньою була кількість консультацій,  

що надавав викладач?″ 



18 

Питання:  

″ Чи були Ви заздалегідь (на початку вивчення дисципліни) 

проінформовані щодо форм модульного і семестрового 

 контролю, термінів, умов та методів здійснення контрольних 

заходів?″ 
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18 
Питання: ″ Чи обізнані Ви про порядок повторного  

проведення контрольних заходів?″  
19 



18 
Питання:  ″Чи обізнані Ви про порядок оскарження 

 результатів контрольних заходів? ″ 
20 



18 

Питання:   

″ Чи підходять навчальні приміщення для  

проведення занять з дисципліни?″  
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18 

Питання:   

″Чи достатнім, на Ваш розсуд, є матеріальне забезпечення 

дисципліни (оснащеність лекційних аудиторій та лабораторій 

мультимедійним, комп’ютерним, лабораторним обладнанням, 

програмним забезпеченням тощо)?″  

 

22 



18 

Питання:   

″ Як би Ви оцінили, наскільки ця дисципліна пов’язана  

з загальним напрямом навчання за Вашою спеціальністю?″ 
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18 

 

Висновки 

щодо визначення рівня задоволення здобувачами вищої освіти 

компонентом  освітньої програми 

 

 

24 

За результатами опитування встановлено, що переважна більшість опитаних здобувачів 

вищої освіти (94%) надали позитивні відповіді, стосовно задоволеності навчанням за 

освітньою програмою Освітня програма відповідає їх очікуванням та пов'язана з загальним 

напрямом навчання за спеціальністю Інформаційні системи та технології.  

96 % респондентів зазначили, що матеріально-технічне забезпечення є достатнім та у 

повній мірі забезпечує належні умови та освітні  потреби здобувачів бакалаврського рівня 

освіти.  

 Дослідження виявило, що всі здобувачі обізнані щодо того, що їхнє навчання 

відбувається у відповідності до затвердженої освітньої програми і знають її мету. Також, 

виходячи із результатів опитування слід зазначити, що із курсантами систематично 

проводиться  інформування щодо організації освітнього процесу в інституті , а також щодо 

змін на законодавчому рівні. Керівництвом інституту проводяться вечори Запитань та 

відповідей із особовим складом. 

Здобувачі мають можливості для самостійного навчання та здійснення індивідуальної 

освітньої траєкторії та високо оцінюють рівень методичної та змістовної підтримки під час 

підготовки. Перелік обов’язкових дисциплін та дисциплін вільного вибору відповідає освітнім 

програмам. Матеріали навчальних дисциплін не дублюються, так зазначили 82 % опитаних, 

що і пов'язано із попередніми опитуваннями.  

Проблемних питань не виявлено. У здобувачів вищої освіти наявні пропозиції щодо 

посилення практичної складової з окремих дисциплін, а також збільшення акценту при 

підготовці до ЗНО з навчальної дисципліни: ″ Іноземна мова ″.  
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