


1. Чи задоволені Ви тим, що навчаєтеся
на обраній Вами освітній програмі?

18,2

61,8

18,2

1,8

Дуже задоволений(а) Задоволений (а)

Важко сказати Не задоволений(а)



2. Чи задоволені Ви організацією
та проведенням практичних занять з
дисциплін, що формують фахові
компетенції?

65,5
7,3

27,3

Так Ні Важко відповісти



3. Чи є безпечним для Вашого життя та
здоров’я освітнє середовище на базі
практик?

81,8

9,1

9,1

Так Ні Важко відповісти



4. Чи задовольняє Вас рівень якості
проведення занять та професіоналізм
викладачів ?

74,5

5,5

20

Так Ні Важко відповісти



5. Оцініть рівень організації та якість
проведення навчальної практики на базах
практики.

1,9

3,7

20,4

50

24,1

1 2 3 4 5



6. Чи використовують викладачі на заняттях
інтерактивні методи навчання (дискусії,
моделювання професійних ситуацій, ділові ігри,
кейс-метод, проведення «круглих столів»
тощо)?

56,4

16,4

27,3

Так Ні Інше



7. Які методи та форми засвоєння
професійних компетентностей, на
Вашу думку, є найбільш ефективними?

80

9,1

10,9

Навчальна практика в закладах охорони здоров'я

Майстер-класи

Практичні тренінги



8. Чи задовольняє Вас ваш рівень
практичної підготовки на даний
момент?

41,8

10,9

47,3

Так Ні Важко сказати



9. Якому місцю проведення навчальної
практики Ви надаєте перевагу?

16,4

76,4

7,2

Коледж, симуляційні кабінети та кабінети доклінічної практики

На базах практики в закладах охорони здоров'я

Онлайн



10. Чи задоволені Ви
компетентностями, здобутими під час
практичної підготовки?

72%

10%

18%

Так

Ні

Частково



11. З якими труднощами Ви
зіштовхнулися під час проходження
практики?

50,9

27,3

21,8

Труднощів немає

Недостатньою підготовленістю із дисциплін, що 
формують професійні компетентності

Організацією практичної підготовки на базі практик



12. Над розвитком яких, на Вашу думку,
професійних та особистих якостей
студенту варто попрацювати для
успішної професійної діяльності?

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Активність, наполегливість і спрямованість на прийняття 
рішень

Системність й аналітичність мислення

Уміння прогнозувати розвиток ситуації, передбачати 
результат рішення

Уміння мислити масштабно і водночас реалістично 

Комунікативні вміння, навички ефективної 
міжособистісної взаємодії 

Високий рівень саморегуляції, самоконтролю, 
стресостійкість

Уміння вирішувати нестандарті проблеми і завдання

Навички роботи в команді

Ряд 1



13.Що заважає Вам досягти ще кращих
результатів та успіхів у навчанні?

61,8

3,6

20

10,9

1,8 1,9

Все задовольняє
Нестача інформаційних ресурсів
Недостатність матеріально-технічного забезпечення
Небажання вчитися
Не склалися стосунки у групі
Лінь
Нестача практики



14. Ваші рекомендації щодо покращення
якості практичного навчання у Ковельському
фаховому медичному коледжі

Все влаштовує1

Зменшити кількість шкільних предметів і 
збільшити медичних

2

Можливість організувати практику на 
базі закладів охорони здоров’я

33

Все відмінно44

Немає рекомендацій5


