
В період з  1.09.2021 по 8.09.2021 проведене опитування стейкхолдерів  освітньої програми з метою визначення їх 

уявлень стосовно системи забезпечення  якості освіти. Шляхом  он-лайн анкетування опитано  32 здобувачі,   7 викладачів,   

6 представників адміністрації,  13  випускники та  6  роботодавців. 

Середні оцінки за відповідями респондентів відображені в гістограмах (рис. 1.1 – рис. 1.5): 
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Освітня програма магістерського рівня   «Освітні, педагогічні науки» 
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Рисунок 1.5 



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

 

Рисунок 1.6 

Середні оцінки по опитуванню становлять: здобувачі – 4,87; адміністрація – 4,85; викладачі – 4,39, роботодавці – 4,91, 

випускники – 4,58. Відхилення середніх значень оцінок здобувачів і адміністрації становить 0,02; здобувачів і викладачів – 

0,48; здобувачів  і роботодавців – 0,04, здобувачів і випускників – 0,29,  адміністрації і викладачів – 0,46, адміністрації і 

роботодавців – 0,06, викладачів і роботодавців – 0,52. 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 «Освітні, педагогічні науки» та в університеті назагал   стейкхолдери вказали: 

 



Адміністрація: 

Регулярність та системність у перегляді та оновленні ОП 

Бажано було використовувати спільне проведення занять зі студентами інших ЗВО 

Забезпечити академічну мобільність здобувачів та викладачів в межах України та зарубіжжя: продумати систему подвійних 

дипломів та варіанти інтегрованої підготовки здобувачів за двома ОП. 

  
 Здобувачі   

Рівень надання освітніх послуг є високим і відповідає вимогам сучасної сфери освіти.  Побажанням є подальше 

вдосконалення і розширення методів та інструментів проактивного навчання за допомогою інноваційних інструментів  

Все чудово)  

Мене повністю влаштовує моя освітня програма, я вважаю, вона дуже високого рівня.  

В мене немає ніяких побажань  

На моїй освітній програмі удосконалена система якості освіти.  

Все влаштовує)  

Так тримати  

Дякую за чудову можливість навчатися на найкращій кафедрі та здобувати якісну вищу освіту!   

Забезпечення більшої прозорості та відкритості в освітній програмі 

Все на вищому рівні, нічого б не змінювала  

Спрямувати теоретичні курси на більш практичне застосування  

Мене влаштовує якість освіти, на моїй освітні програмі  

Все влаштовує!  

Мене влаштовує система якості освіти!  

На нашій спеціальності готують студентів належним чином та на висококваліфікованому рівні. Зауважень немає.  

       

Викладачі 

Мене все влаштовує в системі якості освіти на моїй освітній програмі 

Збільшити відсоток використання іноземної мови в навчальному процесі.          

    

Випускники 

Допомога  студентам у працевлаштуванні 

Пропозицій немає! Там все прекрасно! 

Мене все влаштовує. Все прекрасно. Викладачі йдуть на зустріч студентам і враховують їхню думку.  



Бажаю процвітання кафедрі і її педагогічному колективу 

Вітаються стажування закордоном,  можливість обміну досвідом.          

Щира подяка моїй кафедрі. Викладачам. І Процвітання     

          

Роботодавці 

Освітня програма готує висококваліфікованих фахівців, які на робочому місці демонструють чудові програмні результати.  

І надалі тішити нас такими чудовими випускниками 

Випускники даної освітньої програми - це висококваліфіковані працівники. Дякуємо за співпрацю та бажаємо не зупинятись 

на досягнутому. Продовжуйте впроваджувати та практикувати використання інноваційних технологій у освітньому процесі. 

Залучати роботодавців до  освітнього процесу 

 

Результати дослідження дають підстави стверджувати про високу оцінку стейкхолдерами магістерської освітньої 

програми  «Освітні, педагогічні науки» та відсутність критичних відхилень у співвідношенні масиву середніх оцінок різних 

категорій опитаних стосовно складових освітньої діяльності.  

 

 


