
Моніторинг інформованості
здобувачів фахової передвищої

освіти про критерії, правила і 
процедури оцінювання

навчальних досягнень студентів



1. За якою освітньою програмою Ви
навчаєтеся?

60,319

20,7

Лікувальна справа Сестринська справа Фармація



2. Вкажіть курс навчання

20,7

79,3

І курс ІІ курс ІІІ курс IV курс



3. Якщо виникають питання чи проблеми,
до кого Ви звернетесь?

20,7

37,95,3

15,5

17,2

3,4

До директора

До заступників директора

До завідувачів відділень

До керівника групи

До викладача, якому довіряю

До одногрупників або друзів

До представників студради

Самостійно вирішуватиму свої питання

Інше



4. На Вашу думку, скільки аудиторного часу
потрібно для розуміння предмету та набуття
практичних вмінь?

10,3

65,6

13,8

10,3

Достатньо одного заняття на тиждень

Достатньо двох занять на тиждень

Не менше трьох занять на тиждень

Інше



5. Вкажіть причини, що ускладнюють процес
навчання.

3,4
8,6 0

15,5

17,2

8,6

20,7

5,2

6,9

1,7
12,2

Невідповідність освітньої програми Вашим очікуванням
Тиск з боку викладачів
Мова викладання
Інформаційна перенасиченість
Наявність застарілих дисциплін та методів їх викладання
Застаріла техніка та лабораторна база
Недостатня практична підготовка
Низький рівень організації самостійної роботи студентів
Відсутність внутрішньої мотивації
Побутові труднощі
Інше



84,5

15,5

Так Ні

6. Чи маєте Ви можливість швидко контактувати з
викладачами, якщо виникає така необхідність:



7. Яка форма спілкування із викладачем у
позааудиторний час є найбільш ефективною?

13,8 0

6,9

37,9

34,5

6,9

Із застосуванням платформи дистанційного навчання IСloud

Через електронний журнал

Із використанням електронної пошти

Телефонний зв'язок

Соціальні мережі

Інше



8. Чи своєчасно Ви отримували інформацію
про форму та кількість контрольних заходів з
навчальних дисциплін?

51,7

5,2

43,1

Так Ні Частково



9. Чи отримували Ви інформацію про види
оцінювання навчальних досягнень?

65,5
5,2

29,3

Так Ні Частково



10. Чи завжди Ви своєчасно отримували
інформацію про критерії, правила і процедури
оцінювання навчальних досягнень?

53,4

6,9

39,7

Так Ні Частково



11. Чи отримували Ви інформацію про критерії
оцінювання навчальних, виробничих та
переддипломних практик?

65,5
5,2

29,3

Так Ні Частково



12. Чи поінформовані Ви щодо подій і заходів, які
відбуваються в коледжі (зустрічей, конференцій,
свят, засідань та зборів тощо):

50

8,6

41,4

Так Ні Частково



13. На Вашу думку, наскільки справедливо
викладачі оцінюють Ваші навчальні досягнення?

37,9

51,7

10,4

Справедливо

Частково справедливо

Несправедливо



14. Чи відомо Вам, що в коледжі працює
практичний психолог?

82,8

17,2

Так Ні 



15. Як, на Вашу думку, необхідно організувати освітній
процес у коледжі, щоб одержувати якісну підготовку?

Не варто нічого змінювати4

Більше практики1

Освітній процес повністю забезпечує якісну підготовку2

Збільшити кількість підготовки саме по медицині3

Покращити кількість виконання практичних навичок5

Організовано все добре6



16. Чи відчуваєте Ви себе у безпеці під час
навчання?

65,5

24,1

10,4

0

Так, постійно проводяться інструктажі та нагадування про безпеку під час 
занять та у позааудиторний час

Частіше так, ніж ні

Часто виникає тривожність за власну безпеку

Ні, вжитих у коледжі заходів із безпеки недостатньо



17. Ваші зауваження та пропозиції щодо покращення
роботи з оцінювання навчальних досягнень?

Нема ніяких зауважень,все на вищому рівні4

Все чудово1

Перевірка на академічну чесність2

Зауважень немає3

Оцінювання покращення не потребує5


