
 

В період з  18.08.2021 по 03.09.2021 проведене опитування стейкхолдерів  освітньої програми з метою визначення їх 

уявлень стосовно системи забезпечення  якості освіти. Шляхом  он-лайн анкетування опитано  11  здобувачів,  5 викладачів,  

3 представники адміністрації, 3 випускники та  4  роботодавці. 

Середні оцінки за відповідями респондентів відображені в гістограмах (рис. 1.1 – рис. 1.5): 

 
Рисунок 1.1  

Освітня програма  «Комп’ютерна інженерія» 



 
Рисунок 1.2 
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Узагальнені результати опитування  відображені в гістограмі(рис. 1.6): 

Рисунок 1.6 

Середні оцінки по опитуванню становлять: здобувачі – 4,3, адміністрація – 4,55; викладачі – 4,62, роботодавці – 4,50, 

випускники – 4,35. Відхилення середніх значень оцінок здобувачів і адміністрації становить 0,25; здобувачів і викладачів – 

0,32; здобувачів  і роботодавців – 0,2, здобувачів і випускників – 0,05,  адміністрації і викладачів – 0,07, адміністрації і 

роботодавців – 0,05, викладачів і роботодавців – 0,12. Відхилення середнього балу оцінювання  носить несуттєвий характер, 

менше за одиницю і  знаходяться в межах статистичної похибки. 

У відповідях на відкрите запитання щодо пропозицій та побажань щодо удосконалення системи якості освіти на 

освітній програмі «Комп’ютерна інженерія» та в університеті назагал стейкхолдери вказали: 

Адміністрація 

 Стажування викладачів у європейських вузах. Наступним кроком розвитку освітньої програми повинно стати переведення її 

на дуальну форму освіти. 

Розширити варіанти роботи з студентом та методи викладання 



Здобувачі   

Розширити тематику дипломних робіт.  

Проходження виробничих практик на підприємствах усіх областей України. 

 

Викладачі 

Розширювати географію стажування викладачів. 

Потребує удосконалення внутрішня система дистанційного навчання (d-learn.pnu.edu.ua) з можливістю створення зворотної 

форми зв'язку із здобувачами освіти та проведення відеоконферецій у режимі реального часу.  

Запровадити викладання окремих дисциплін та захисти дипломних англійською мовою. 

 

Випускники 

Використання комерційних навчальних ресурсів і навчальних ресурсів європейських університетів. Семестрові програми 

обміну студентів з європейськими вузами.   

  

Роботодавці 

Поглибити рівень володіння студентів англійською мовою. 

 

Результати дослідження дають підстави стверджувати про високу оцінку стейкхолдерами освітньої програми 

«Комп’ютерна інженерія» та відсутність критичних відхилень у співвідношенні масиву середніх оцінок різних категорій 

опитаних стосовно складових освітньої діяльності.  

 

 


