
Результати опитування щодо рівня задоволеності освітніми послугами,  
інфраструктурою закладу, організаційною, інформаційною, 

консультативною та соціальною підтримкою здобувачів освіти 
які навчаються за спеціальністю «Прикладна математика»  

 
В опитуванні взяли участь усі здобувачі освіти І, ІІ, ІІІ, ІV курсів, які 

навчаються за спеціальністю «Прикладна математика»:  
І курс : 16 студентів 
ІІ курс: 10 студентів 
ІІІ курс: 16 студентів 
ІV курс: 17 студентів 
Всього: 59 студентів  
 

  
        

 З метою отримання реальних результатів щодо оцінки здобувачами якості 
освітніх послуг, які надаються у Фаховому коледжі, було застосовано спеціальні 
налаштування та використано застосунок Google Forms для того, щоб кожен 
учасник анкетування тільки один раз пройшов опитування. 

 
 
Середній рівень задоволеності щодо всіх аспектів освітніх послуг та умов 

навчання серед студентів спеціальності «Приклдана математика» складає 81,1% 
  



Основні висновки 
 
1. питання/kérdés 
Більшість студентів свідомо обрали навчання за спеціальністю «Прикладна 
математика»,  для них було важливим те. що заклад забезпечує високий рівень 
освітніх послуг (серед відповідей кожного студента була відповідь «Планую 
працевлаштуватися за цією спеціальністю» або «Мене цікавить ця 
спеціальність»). На вибір окремих студентів (5,2 % ) вплинули батьки. 
Варто зазначити, що кожному шостому респонденту сподобалися Дні відкритих 
дверей, організовані в рамках вступної кампанії 
. 

 
 
  



2. питання / kérdés 
Стосовно оцінки можливостей, які надаються коледжем відповідно потреб 

здобувачів, середній рівень задоволеності становить 87,2 %. 
89,9 % опитаних вважають, що навчальний заклад надає всі можливості 

для подальшого навчання й професійного росту. 

 

 
  



3. питання/kérdés 
Середній показник задоволеності проінформованістю стосовно різних аспектів 
освітнього процесу становить 76,3 %. 
Відповіді щодо інформування здобувачів освіти про організацію навчально-
вихового процесу показують необхідність більш узгодженої роботи на всіх рівнях 
з метою якісного та своєчасного інформування здобувачів, підготовки та 
проведення таких заходів, щоби всі здобувачі отримали повну та вичерпну 
інформацію про всі аспекти освітнього процесу. 

 

 
  



4. питання/kérdés 
Здобувачі висловили задоволення на 85,1 %-ів освітніми послугами, які надаються 
у коледжі, 87 % студентів оцінили рівень викладання навчальних дисциплін на 
добре та відмінно. Найбільше студенти (на рівні 95 %) задоволені організацією 
роботи із забезпечення здоров`я та налагодженням системи безпеки 
життєдіяльності у навчальному закладі. 

 

 
  



5. питання/kérdés 
Здобувачі освіти підтвердили ефективність інфраструктурних розробок, які були 
реалізовані закладом для створення належних умов для реалізації освітнього 
процесу. Підручники та посібники, які необхідні для вивчення тем, доступні в 
електронній формі. Опитування показало, що частина студентів надає перевагу 
друкованим версіям, тому бібліотечні послуги оцінено нижчими балами (80,5). 
Разом з тим специфіка фаху вимагає набуття спеціальних компетенцій стосовно 
використання цифрових джерел. В цілому задоволеність умовами навчання 
складає 79,5%. Використанням сучасних комп’ютерних засобів навчання та ІТ 
оцінили на 91,7 %. Студенти очікуть покращення рівня забезпечення швидкісним 
Інтернетом поза навчальними заняттями. 

 

  



6. питання/kérdés 
Умови перебування в коледжі та послуги, що надаються закладом респонденти 
оцінили на добре й відмінно (на рівні 82,4%). Умови проживання в гуртожитку 
(71%), послуги їдальні (75%), організація дозвілля (80%), можливості займатися 
спортом (91%), робота практичного психолога (85%), дотримання норм співжиття 
були високо оцінені студентами. 
 

  

  



7. питання/kérdés 
Результати опитування стосовно атмосфери, яка панує в коледжі, показують, що 
в закладі на високому рівні налагоджено виховну роботу: узгоджена робота 
кураторів, протидія булінгу, готовність до вирішення конфліктних ситуацій є 
підгрунтям тієї позитивних відгуків здобувачів освіти (79,2%). 

 

 
  



8. питання/kérdés 
Освітньо-професійна прорама підготовки спеціалістів з прикладної математики 
практичного спрямування. 
Опитування показує, що студенти в цілому високо оцінюють (80,4%) 
організацію й проведення практичної підготовки.

 

 
  



9. питання/kérdés 
Оцінка студентами організації навчального процесу показує достатньо високу 
ефективність та якість стосовно реалізації різних його аспектів. Разом з тим 
необхідна подальша робота щодо забезпечення достатніх умов для 
індивідуального опрацювання навчального матеріалу, його якісного засвоєння. 
Як свідчать результати опитування, всі здобувачі (79,1%) відзначили, що форми 
та методи навчання у межах окремих освітніх компонентів (дисциплін) 
відповідають освітній програмі. 

 

 


