
Результати опитування щодо рівня задоволеності освітніми послугами, 

інфраструктурою закладу, організаційною, інформаційною, консультативною та 

соціальною підтримкою здобувачів освіти, які навчаються за спеціальністю « 

Облік і оподаткування »  

 

Моніторинг опитування щодо рівня задоволеності освітніми послугами, 

інфраструктурою закладу, організаційною, інформаційною, консультативною та 

соціальною підтримкою здобувачів освіти проводився шляхом анонімного анкетування 

протягом травня місяця 2020 року. Опитування  було проведено у електронній формі із 

застосуванням google форми з метою визначення  основних індикаторів для покращення 

елементів освітнього процесу. 

Учасники анкетування – здобувачі освіти, які навчаються на освітньо-професійній 

програмі “Облік і оподаткування”. Всього в опитуванні взяли участь 33 особи, серед 

яких: 11 -  здобувачі І курсу, 18 – здобувачі ІІ курсу, 4 – здобувачі ІІІ курсу. 

86 % респондентів високо оцінили рівень організації навчального процесу у 

Фаховому коледжі (4,33 бали із 5 балів). 

Переважна більшість опитаних (81%) зазначили, що дисципліни професійно-

практичного циклу допомагають отримати сучасні практисні компетенції й навички, 

зокрема 80 %  – задоволені рівнем отриманих знань та умінь.  

Стосовно зауважень та побажань щодо удосконалення освітнього процесу 

здобувачі зазначили, що хотіли б більше урізноманітнити своє дозвілля.  

Загалом, за результатами опитування можна зробити висновок, що більшості 

здобувачам освіти освітньо-професійної програми “Облік і оподаткування”, 

подобається обрана спеціальність та якість викладання дисциплін, і після закінчення 

навчання  вони планують працювати в обраній галузі та продовжити навчання.
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Jellemezze az intézmény nyújtotta lehetőségeket az Ön igényének megfelelően:

Опишіть можливості, які надає коледж відповідно до Ваших потреб:

Átlag / Teljes értékű szakemberré válhatok. / 

Можливість стати високопрофесійним 

фахівцем.

Átlag / Az intézmény biztosít kollégiumot / 

Можливість проживанням в гуртожитку.

Átlag / A tanulmányaim biztosítását segíti az 

ösztöndíj lehetősége / Щомісячна стипендія 

надає можливість для підтримки навчання.

Átlag / Alapos elméleti tudást szerezhetek. / 

Можливість отримати ґрунтовні теоретичні 

знання.

Átlag / Itt jól megalapozhatom a 

továbbtanulásomat. / Можливість отримати 

основу для подальшого навчання.

Átlag / Kibontakoztathatom a bennem lévő 

személyes erősségeimet. / Можливість для 

особистісного розвитку.

Átlag / Sok jó barátot és ismerőst szerezhetek. / 

Можливість знайти багато друзів та розширити 

коло знайомих.

Átlag / Egy értékközvetítő, kulturált közösség 

tagja lehetek. / Можливість бути членом 

культурної спільноти, що сповідує духовні 

цінності.
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Mely mértékben kapott tájékoztatást …:

Наскільки Ви були проінформовані? 

Átlag / a szakjáról? / про обрану спеціальність

Átlag / a tantárgyakhoz kapcsolódó teljesítendő 

feladatokról? / про програми навчальних 

предметів і завдання, які потрібно виконати

Átlag / az értékelési rendszerről és 

szempontjairól? / про систему оцінювання 

навчальних досягнень та її аспекти

Átlag / az életvédelmi és egészségvédelmi 

szabályokról? / про правила охорони праці та 

безпеку життєдіяльності

Átlag / a tanulmányi eredmények értékelésének 

megfellebbezésével kapcsolatos intézkedésekről? 

/ про заходи щодо оскарження оцінки 

результатів навчання
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Mennyire elégedett Ön 

Наскільки ви задоволені: Átlag / az életvédelmi és egészségvédelmi 

körülményekkel kapcsolatban? / забезпеченням 

збереження здоров’я та безпекою життєдіяльності

Átlag / az egyenlő elbírálás színvonalának rendszerével és 

betartásával? / забезпеченням умов і дотриманням 

рівного доступу до якісної освіти

Átlag / a személyiségjogainak védelmével és tiszteletben 

tartásával? / повагою до особистості та захистом прав 

здобувачів освіти

Átlag / a szociális támogatási rendszerrel? (pl. 

ösztöndíjrendszer) / механізмами соціальної підтримки 

(н-д: надання стипендій)

Átlag / a tanárok gondoskodó odafigyelésével? / 

підтримкою й тактовністю викладачів

Átlag / az oktatók tanórán kívüli elérhetőségével? / 

підтримкою контактів у позанавчальній діяльності

Átlag / az oktatási infrastruktúrával? / інфраструктурою 

закладу

Átlag / az oktatás szervezettségével? / організацією 

навчального процесу

Átlag / az oktatás színvonalával? / рівнем  викладання 

навчальних предметів
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Mennyire elégedett Ön a tanulást segítő körülményekkel:

Наскільки ви задоволені умовами навчання: 

Átlag / a könyvtári szolgáltatásokkal? / бібліотечними 

послугами

Átlag / a tanórák oktatástechnikai ellátottságával? / 

використанням сучасних комп’ютерних засобів 

навчання та ІТ
Átlag / az órák alatti internet hozzáféréssel? / вільним 

доступом до Інтернету під час навчальних занять

Átlag / az órákon kívüli internet hozzáféréssel? / вільним 

доступом до Інтернету поза навчальними заняттями

Átlag / a tananyagok elektronikus elérhetőségével? / 

доступом до електронних інформаційних ресурсів

Átlag / a szakgimnázium honlapjának informatív 

tartalmaival? / наданою інформацією на веб-сайті 

коледжу
Átlag / az órákon kívüli informatikai ellátottsággal? / 

можливістю користуватися ІТ-обладнанням в 

позаурочний час
Átlag / a számítógéptermek nyitvatartási idejének 

megfelelőségével? / графіком роботи кабінетів 

інформатики та навчальних лабораторій
Átlag / a tanulást segítőtantárgyakhoz tartozó segédanyagok 

minőségével? / якістю навчальних підручників і 

посібників
Átlag / a kötelező és ajánlott irodalom elérhetőségével? / 

наявністю обов’язкової та додаткової рекомендованої 

літератури
Átlag / a tankönyv- és jegyzetellátottsággal (papíralapú vagy 

elektronikus)? / наявністю навчальних підручників 

(паперових і/чи електронних)
Átlag / az internet sebességének megfelelőségével? / 

забезпеченням  швидкісним Інтернетом
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Mennyire elégedett Ön a Szakgimnáziumi lét körülményeivel…:

Наскільки ви задоволені умовами перебування в коледжі:  

Átlag / a sportolási lehetőségekkel? / можливістю заняття 

спортом, відвідування спортивних секцій

Átlag / a szállás körülményeivel (ha kollégista)? / 

забезпеченням житлово-побутових умов  в гуртожитку

Átlag / a kollégiumi lét biztonságosságával / дотриманням 

пропускного режиму і безпечними умовами проживання

Átlag / a szakon belül kialakult közösségi élettel? / 

дотриманням Правил внутрішнього розпорядку, норм 

співжиття

Átlag / a közösségi élet gazdagságával  / організацією та 

діяльністю студентського самоврядування

Átlag / a kulturális élet szervezettségével / організацією 

культурного відпочинку і дозвілля студентів

Átlag / az értékrendek megismerésének 

lehetőségeivel/alkalmaival/formai megoldásaival / вивчення 

системи життєвих цінностей можливості/випадки 

/форми вирішення проблемних питань
Átlag / az étkezési rendszerekkel és formákkal? (pl. menza 

megléte) / організацією  харчування (наявність їдальні),  

можливість вибору страв

Átlag / a nem tanulmányi jellegű tanácsadások közösségi 

lehetőségeivel? / забезпеченням підтримки  і наданням 

соціальної допомоги

Átlag / a pszichológiai szakszolgálat munkájával? / роботою 

практичного психолога, наданням консультативної 

допомоги
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Milyennek ítéli a Szakgimnáziumban uralkodó légkört:

Оцініть атмосферу, яка панує в коледжі:
Átlag / a diákok között tapasztalt kapcsolatok 

alapján a Szakgimnázium szintjén? / стосунки 

між здобувачами освіти  на рівні коледжу

Átlag / a diákok között tapasztalt kapcsolatok 

alapján a szak szintjén? / стосунки між 

здобувачами освіти  в межах спеціальності

Átlag / a diákok között tapasztalt kapcsolatok 

alapján a saját csoportja szintjén? / стосунки між 

здобувачами освіти  в групі

Átlag / a diákok és oktatók közötti 

együttműködésben? / стосунки між здобувачами 

освіти й викладачами

Átlag / a Szakgimnázium kulturális programjaival 

kapcsolatosan? / узгодженість планування й 

виконання культурних програм

Átlag / a diákönkormányzat tevékenységével 

kapcsolatban? / діяльність органів студентського 

самоврядування

Átlag / a diákokat érintő döntésekbe történő 

bevonás mértékével kapcsolatban? / участь 

студентів у вирішенні питань, які стосуються 

їхньої життєдіяльності
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Mennyire elégedett Ön a szakmára valói gyakorlati felkészítéssel:

Наскільки Ви задоволені практичною підготовкою:
Átlag / A szak tanterve megfelel az elvárásainak / 

Програма практичної підготовки відповідає вашим 

очікуванням.

Átlag / A szak tanterve megfelel a szakma 

követelményeinek / Програма практичної підготовки 

відповідає вимогам спеціальності.

Átlag / A szakmai gyakorlat során sok újat tanultam. / 

Під час практичної підготовки здобув нові знання.

Átlag / Szívesen dolgoznék a szakmai gyakorlat 

helyszínén. / Влаштувався б на роботу в 

закладі/установі, на базі якої проходив  практичну 

підготовку.
Átlag / A szakmai gyakorlat elősegítette a 

tanulmányaimat. / Практична підготовка допомогла 

у навчанні.

Átlag / A szakmai gyakorlat során valódi 

munkatapasztalatra tettem szert. / Під час практики 

набув практичних навиків та умінь.

Átlag / Szakmai tudást csakis a gyakorlatban lehet 

elsajátítani. / Практичні навики можна набути 

тільки під час практичної підготовки.

Átlag / A gyakorlatokra szánt időt elegendőnek tartom 

az oktatási folyamatban. / Вважаю достатньою 

кількість навчальних годин, запланованих для 

проведення практичної підготовки.
Átlag / A gyakorlat tartalmát megfelelőnek tartom / 

Вважаю, що  практична підготовка була 

змістовною.



 

3,91 3,88

4,33

3,94

3,55

3,88

3,70

3,33

3,58

4,06

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Mennyire elégedett Ön a következő oktatásszervezési és minőségbiztosítási folyamatokkal?

Наскільки Ви задоволені організацією навчального процесу:

Átlag / megfelelő tájékoztatás az aktuális félévszerkezetről / Надання  

інформації про графік навчання, структуру поточного семестру

Átlag / megfelelő tájékoztatás az aktuális szemeszter tantárgyi szerkezetéről 

(milyen tantárgyakat tanulnak, azok mivel zárulnak?) / Інформування про 

робочий навчальний план на семестр:  перелік навчальний предметів, 

вид і форма  семестрового контролю
Átlag / megfelelő tájékoztató az órarendről , órarendi változásokról / 

Відповідна інформація про розклад навчальних занять, зміни розкладу

Átlag / a plagizálás, másolást és egyéb csalás megakadályozásának 

szabályozása / Запобігання плагіату, списуванню та інших  форм 

порушення академічної доброчесності

Átlag / a tananyag egyéni feldolgozására, megtanulására használható idő / 

Час для індивідуального опряцювання, вивчення навчального 

матеріалу

Átlag / a diákok egyéni segítésének rendszere tanárok részéről (pl. egyéni 

vagy csoportos konzultációk) / Індивідуальна робота викладачів із 

здобувачами освіти  (індивідуальні, групові консультації)

Átlag / az online oktatás szervezési feltételei / Інформування про порядок 

дистанційного навчання

Átlag / az online oktatás hatékonysága / Ефективність  дистанційного 

навчання

Átlag / a tantermi és online oktatás vegyes használatának lehetőségei / 

Запровадження змішаного навчання (поєднання форм навчання: 

аудиторної та дистанційної)

Átlag / pótlási lehetőségek rendszere (hiányzások pótlás) / Порядок 

відпрацювання пропущених навчальних занять


