
 

В період з  21.09.2021 по 28.09.2021 проведене опитування стейкхолдерів  освітньої програми з метою визначення їх 

уявлень стосовно системи забезпечення  якості освіти. Шляхом  он-лайн анкетування опитано 6 здобувачів, 8 викладачів, 8 

представників адміністрації, 4  випускники та 4 роботодавці. 

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

 
Рисунок 1.1  

Освітня програма третього рівня вищої освіти «Освітні, педагогічні науки» (Ph D)   
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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 – 4,74, адміністрація – 4,82; викладачі – 4,72, роботодавці – 4,59, 

випускники – 4,9. Відхилення середніх значень оцінок здобувачів і адміністрації становить 0,08; здобувачів і викладачів – 

0,02; здобувачів  і роботодавців – 0,15, здобувачів і випускників – 0,16,  адміністрації і викладачів – 0,10, адміністрації і 

роботодавців – 0,23, викладачів і роботодавців – 0,13. 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 

Підвищити рівень академічної мобільності аспірантів   

На сьогодні система якості освіти на цій ОП є достатньо ефективною. 



Здобувачі  

Впровадження більшої автономності аспіранта в системі індивідуальної освітньої траєкторії, зменшення та оптимізація 

звітної документації аспірантів для ефективного використання часу в плані участі у наукових конференціях, публікації 

результатів досліджень, написання дисертаційної роботи.     

Для вивчення окремих дисциплін варто добавити ще кілька годин. 

Хотілося б також мати можливість проходити практику  по всій Україні та за кордоном. 

    

Викладачі 

Збільшити відсоток використання іноземної мови в навчальному процесі.    

Покращенню якості освіти сприятиме впровадження усної форми контролю знань. 

Підвищення рівня володіння іноземною мовою як викладачів так і здобувачів освіти.    

Мене все влаштовує тому що викладачі постійно йдуть на зустріч студентам та дослухаються до наших думок 

Справедливості, впевненості       

Аспірантам варто активніше долучатися до грантових програм, зокрема, шляхом співпраці з фахівцями проєктно-освітнього 

центру "АГЕНТИ ЗМІН" ПНУ.      

      

Роботодавці 

У сучасних умовах сформувати новий погляд на ситуацію що склалася та формувати нову освітню і професійну культуру 

приведення у відповідність відображень, поданих в паперах, до реального стану функціонуючих освітніх програм. 

 

Випускники  

Все влаштовує, єдине збільшити кількість і тривалість поїздок за кордон.     

     

     

Результати дослідження дають підстави стверджувати про високу оцінку стейкхолдерами освітньої програми третього 

рівня вищої освіти (Ph D) «Освітні, педагогічні науки» та відсутність критичних відхилень у співвідношенні масиву середніх 

оцінок різних категорій опитаних стосовно складових освітньої діяльності.  

 


