
 

В період з  07.09.2021 по 14.09.2021 проведене опитування стейкхолдерів  освітньої програми з метою визначення їх 

уявлень стосовно системи забезпечення  якості освіти. Шляхом  он-лайн анкетування опитано 4  здобувачі,  9  викладачів,  5  

представників адміністрації,  1 випускник та  3 роботодавці. 

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

 
Рисунок 1.1  

Магістерська освітня програма  «Середня освіта (фізична культура)» 
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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 – 4,3, адміністрація – 4,85; викладачі – 4,49, роботодавці – 4,61, 

випускники – 4,93. Відхилення середніх значень оцінок здобувачів і адміністрації становить 0,55; здобувачів і викладачів – 

0,19; здобувачів  і роботодавців – 0,31, здобувачів і випускників – 0,63,  адміністрації і викладачів – 0,36, адміністрації і 

роботодавців – 0,24, 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 «Середня освіта (фізична культура)» та в університеті назагал   стейкхолдери вказали: 

 



Адміністрація   

Освітня програма є удосконаленою. 

Система освіти на даній освітній програмі побудована якісно, забезпечує всі необхідні процеси, здійснює необхідне 

інформування студентів.  

"Посилення мотивації до навчання 

Урізноманітнення форм подання інформації, типів навчальних завдань. 

Створення навчального середовища, яке забезпечує ""занурення"" студента в професійні виробничі ситуації.  

Забезпечення постійного зворотного зв'язку, рефлексія студента. " 

 

Здобувачі  

співпраця  з органами місцевого самоврядування щодо вирішення актуальних проблем у галузі освіти тощо  

 

Викладачі 

"Збільшення кількості занять та їх тематики, що проводяться на базах практики" 

 

Випускники 

Все влаштовує, єдине ще більше практики за кордоном. 

 

Роботодавці 

Максимальна участь студентів у практичних заняттях та набуття безпосередніх навичок у роботі підчас практик у різних 

закладах фізичної культури та спорту, а також безпосередня участь у процесі підготовки і проведення практичної роботи на 

час практики. 

Використання сучасних технологій і на їх основі вивчення компонентів цієї освітньої програми з обов’язковим паралельним 

практичним застосуванням отриманих знань моделюючи ситуації  з реального  професійного життя у ході проведення 

регулярних методичних занять чи інших відповідних інтерактивних форм проведення навчальних занять. 

 

Результати дослідження дають підстави стверджувати про високу оцінку стейкхолдерами освітньої програми «Середня 

освіта (фізична культура)» та відсутність критичних відхилень у співвідношенні масиву середніх оцінок різних категорій 

опитаних стосовно складових освітньої діяльності.  


