
Онлайн  опитування пройшли   38  студентів, , 13 викладачів, 5 роботодавців. Узагальнені  дані  відповідей 

стейкхолдерів  відображені в  гістограмі (рис. 16.1). 

 

 
 

Рисунок 16.1 

 

 Середні оцінки становлять: студенти – 4,23; викладачі – 4,45; роботодавці – 4,49. Відхилення середніх значень оцінок 

студентів  і викладачів – 0,21; студентів і роботодавців – 0,026;  викладачів  і роботодавців – 0,03 

 Оскільки для оцінювання використовується п’ятибальна шкала з кроком один, то відхилення менші за одиницю 

знаходяться в межах статистичної похибки. 

 

 

У відповідях на відкрите запитання щодо сильних  сторін у роботі  кафедри та університету   стейкхолдери  відмічають: 
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Студенти 

  

Співпраця, гнучкість, компетентність. 

Викладачі в яких є власна практика, цікаве подання матеріалу , любов до своєї справи і бажання створювати сильних і 

компетентних спеціалістів. 

Позитивні відгуки випускників. 

Професіййність викладачів та підхід до навчання студентів. 

Професіоналізм. 

Викладацький склад який має багато клінічної практики , може правильно стимулювати і зацікавити студентів до навчання, в 

будь який момент можна знайти контакт з окремим викладачем в разі якоїсь проблеми.  

Компетентні викладачі.  

Взаємодія з студентами. 

Рівень підготовки та досвід викладачів. 

Компетентність викладачів і людяність. 

Позитивні відгуки випускників. 

Сильною стороною кафедри є те, що там працюють вмотивовані та дуже розумні викладачі. 

Моя кафедра є доступною та зрозумілою. Викладачі просто супер, завжди допоможуть та підкажуть, вказують на твої 

помилки та сильні сторони. З будь-яким питанням чи то навчання чи особисті речі можна звернутися і отримати цінну 

пораду, яка буде потрібна в той момент, елементарна підтримка з їхнього боку завжди є.  

Надання теоретичної бази. 

Досвідчені викладачі, організація навчального процесу і комунікація між студентами і викладачами. 

Професіоналізм викладацького складу. 

Кваліфіковані викладачі. 

Компетентні викладачі. 

Викладацький склад, вміння йти назустріч студентам. 

 

Роботодавці  

 

Підтримка молодих науковців, студентоцентризм. 

Сильний фаховий склад викладачів кафедри. 

Високваліфіковані працівники, якісний та сучасний підхід до навчального процесу. 
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Відкритість до нового досвіду, активна співпраця викладачів зі студентами, з громадою, сучасні тенденції в освіті. 

Високий професіоналізм викладачів. 

 

Викладачі  

 

Креативність, відповідальність, прогресивність, поєднання науки та викладання, студентоцентризм, організованясть.  

Керівний склад, викладачі добре фахово підготовлені. 

Працездатність, порядність, високо кваліфікованість. 

Студентоцентрований підхід. 

Наявність унікальних спеціалізованих програм, відкритість керівництва, наявність систем мотивації для студентів, розвинуте 

та активне студентське самоврядування, реалізація програм подвійних дипломів, високий рівень кваліфікації викладачів, 

наявність можливостей творчого розвитку у студентів, участь у міжнародних проектах, інтернет-середовище, корпоративна 

культура, наявність та постійне вдосконалення дистанційних систем навчання, пропагування європейських цінностей, 

відсутність корупції. 

Відкритість керівництва, співпраця з іншими навчальними закладами, реалізація програм подвійних дипломів, участь у 

міжнародних проектах,високий рівень кваліфікації викладачів, наявність та вдосконалення дистанційних систем навчання, 

інтернет-середовище. 

Прозорість вступної кампанії, гнучкість навчального процесу для студентів. 

Хороші показники рейтингів. 

 

 

 

Узагальнені результати дослідження дають підстави стверджувати, що освітня програма  «клінічна та реабілітаційна 

психологія » отримала  одностайні високі оцінки в стейкхолдерів. 

 


