
 

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  26 здобувачів, 12 викладачів, 

5 представників адміністрації, 3 випускники та 11 роботодавців. 

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

 
Рисунок 1.1  

  

Освітня програма  «Сольний спів» 



 
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 – 3,99, адміністрація – 4,5; викладачі – 4,7, роботодавці – 4,55, 

випускники – 4,78. Відхилення середніх значень оцінок здобувачів і адміністрації становить 0,51; здобувачів і викладачів – 

0,71; здобувачів  і роботодавців – 0,56, здобувачів і випускників – 0,79,  адміністрації і викладачів – 0,2, адміністрації і 

роботодавців – 0,05, викладачів і роботодавців – 0,15. 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 «Сольний спів» та в університеті назагал   стейкхолдери вказали: 

Адміністрація 

Ширше використовувати можливості дуальної освіти. Адже багато студентів працевлаштовані в музичних школах та творчих 

колективах.  



Випускники  

Творчих і креативних студентів 

Здобувачі  

Більше практичних занять, і сценічної практики   

Прохання додати італійську мову для вивчення та покращити умови існування  роботи оперного класу. Підтримувати та 

примножувати культуру нашої Alna mater!!! 

Я вважаю, що цим займаються компетентні  люди , на даний момент мене все влаштовує  

Викладачі 

Система повністю задовільняє викладацькі та студентські потреби. 

На моїй освітній програмі якісна освіта визнається базовою цінністю 

Надання навчальних курсів для викладачів про сучасні методики викладання та про володіння новими технологічними 

ресурсами. 

Побажання щодо більшого практичного використання здобутих навичок та вмінь(сценічні та публічні виступи студентів) 

Стимулювання студентів до міжнародних стажувань 

Роботодавці 

Врахування досвіду кращих зарубіжних університетів у підготовці зазначених навчально-методичних матеріалів;" 

Розширення кількості відкритих лекцій (особливо з нових дисциплін і тем), широке їх обговорення на засіданнях кафедр 

Доцільно збільшити час для виконавської практики, забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом 

Побільше робочих місць для наших випускників. 

 

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

спів» та відсутність критичних відхилень у співвідношенні масиву середніх оцінок різних категорій опитаних стосовно 

складових освітньої діяльності.  

 


