
 

В період з  02.09.2021 по 10.09.2021 проведене опитування стейкхолдерів  освітньої програми з метою визначення їх 

уявлень стосовно системи забезпечення  якості освіти. Шляхом  он-лайн анкетування опитано  11 здобувачі,  6  викладачів,   

5 представників адміністрації,  3 випускники та  3 роботодавці. 

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

 
Рисунок 1.1  

Освітня програма магістерського рівня   «Середня освіта (географія)» 



 
Рисунок 1.2 

 
Рисунок 1.3  



 
Рисунок 1.4 

 
Рисунок 1.5 



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

Рисунок 1.6 

Середні оцінки по опитуванню становлять: здобувачі – 4,7; адміністрація – 4,81; викладачі – 4,74, роботодавці – 4,88, 

випускники – 4,8. Відхилення середніх значень оцінок здобувачів і адміністрації становить 0,11; здобувачів і викладачів – 

0,04; здобувачів  і роботодавців – 0,18, здобувачів і випускників – 0,1,  адміністрації і викладачів – 0,07, адміністрації і 

роботодавців – 0,07, викладачів і роботодавців – 0,14. 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 «Середня освіта (географія)» та в університеті назагал   стейкхолдери вказали: 

Адміністрація: 

Викладачі цієї ОП забезпечують високий рівень якості  

 



Використовувати новітні методики викладання. 

Налагодити міжнародне співробітництво і програму "Два дипломи"  

  

Здобувачі   

Дуже потрібна нова наукова література та свіжі погляди на деякі предмети викладання   

На моїй освітній програмі мене влаштовує все. Якість освіти в нас на високому рівні.   

Стосовно університету в цілому і моєї освітньої програми зокрема, я не маю жодних побажань. Оскільки, на мою думку, 

якість одержуваної освіти перебуває на вищому рівні, всі викладачі є компетентними, завжди йдуть на контакт зі студентами, 

інформацію подають цікаво і з ентузіазмом. Адміністрація факультету і університету в цілому вчасно подає всю потрібну 

інформацію студентам і відкрита до діалогу зі студентами щодо покращення освітнього процесу.    

Завжди займатися самоосвітою та вдячних студентів)-   

Більше практики   

Мене все задовільняє в університеті викладачі та їх методика викладання .    

Зробити гарні комп'ютиризовані аудиторії   

Більше практичних знань які пов'язують навчання і працевлаштування.  

  

Викладачі 

Я задоволена системою якості освіти як на ОП так і в університеті вцілому 

Реалізувати успішно все заплановане та сприяти неформальній освіті здобувачів на існуючих освітніх платформах. 

вивчення та врахування досвіду кращих зарубіжних університетів у підготовці навчально-методичних матеріалів. 

Якість освіти на високому рівні 

Посилити процес проходження виробничої практики 

 

Випускники 

Підготовка якісна і відповідає вимогам 

Вважаю, що удосконалювати якість освіти на освітній програмі 014.07 Середня освіта (географія) можливо при залученні до 

проведення занять висококваліфікованих вчителів чи директорів закладів освіти. 

 

Роботодавці 

Якість освіти забезпечується 

Бажаю випускникам ОП отримати достойне місце роботи, щоб проявити свої уміння і навики повною мірою. 



У змістовому наповнені навчальних дисциплін звертати увагу на формування професійних компетентностей здобувачів 

освіти.      

  

 

Результати дослідження дають підстави стверджувати про високу оцінку стейкхолдерами магістерської освітньої 

програми  «Середня освіта (географія)»та відсутність критичних відхилень у співвідношенні масиву середніх оцінок різних 

категорій опитаних стосовно складових освітньої діяльності.  

 

 


