РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ
ПРОГРАМ ТА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
за 2021-2022 навчальний рік
Всього 205 опитаних здобувачів освіти

Рівень освіти опитаних респондентів

Бакалавр

29%

Молодший спеціаліст / Фаховий
молодший бакалавр

71%

Перелік освітніх програм (ОП)/освітньо-професійних програм
(ОПП), за якими навчаються респонденти
14%

16%

3%
5%
13%
14%
8%
10%
5%

12%

Мікропроцесорні та комп'ютеризовані системи керування
Ресурсоефективне та чисте виробництво
Обслуговування комп’ютерних систем і мереж
Електропостачання
Енергетичний менеджмент та енергоефективність
Електромобілі та електронні системи автотранспорту
Мікропроцесорні та роботизовані системи керування
Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті
Системи автоматизації на транспорті
Радіоінформаційні системи і мережі та комп’ютерні технології
Інформаційні мережі зв’язку
Системи та мережі зв’язку на транспорті
Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу

1. Свідомий вибір освітньої (освітньо-професійної) програми /
спеціальності.

19%

Так
81%

Ні

2. Актуальність освітньої програми на думку респондентів.

Так
100%

Ні

3. Доступність мети та цілей підготовки фахівців за освітньою
програмою.

Так, зрозумілі
Ні
100%

Не зовсім

4. Рівень доступу до внутрішніх нормативних документів коледжу з
організації освітнього процесу (Положення про організацію освітнього
процесу, графіку та розкладів, навчальний план та інше).

у вільному доступі на сайті
коледжу

100%

у вільному доступі на
інформаційних стендах
доступ відсутній

5. Задоволеність розкладом занять.

Так, повністю
Переважно задовольняє
Не зовсім задовольняє

100%

6. Відповідність освітньої програми та навчального плану (перелік
дисциплін) специфіці роботи за майбутнім фахом.

Переважно відповідає
Частково відповідає
Ні, не відповідає

100%

7. Чи подобається навчатися у коледжі?

Дуже подобається
Подобається
Не дуже подобається
Не подобається
100%

8. Рівень комфортності у коледжі.
(Оцінюється від 1 до 5
5 – дуже комфортно;
1 – не комфорно )

200
150
100
50
0
Кількість опитаних респондентів

1

2

3

4
200

5
5

9. Інформування викладачами та керівництвом коледжу щодо правил
охорони праці, техніки безпеки під час занять, пожежної безпеки, правил
поведінки під час надзвичайних ситуацій.

Так, регулярно, із залученням
спец.служб
Так, регулярно, під час занять
інформують викладачі
У поодиноких випадках
100%

Не інформують взагалі

10. Використання матеріально-технічного забезпечення у освітньому
процесі та під час позаурочних заходів.
Постійно

Часто

Іноді

Ніколи

250
200
150
100
50

0
Лабораторне
обладнання

Мультимедійне
обладнання

Актова зала

Спортивна зала

Спортивний
інвентар

11. Відчуття безпеки під час перебування у коледжі.

Так
Ні

100%

12. Відкритість керівництва коледжу для комунікації та взаємодії.

Так
35%
65%

Переважно так
Переважно ні
Ні

13. Розгляд керівництвом коледжу звернень.
ЧИ РОЗГЛЯДАЄ КЕРІВНИЦТВО КОЛЕДЖУ ЗВЕРНЕННЯ?
Так, приймає і розглядає
Ні не приймає і не розглядає
Мені нічого не відомо про
можливість звернень
100%

14. Проінформованість здобувачів освіти з правилами поведінки у
коледжі та їх дотримання.

Так, ознайомлений і дотримуюсь
Ні не ознайомлений і не
дотримуюсь
Мені нічого про це не відомо

100%

15. Проінформованість здобувачів освіти з критеріями, правилами і
процедурами оцінювання навчальних досягнень.

Так
Так, але тільки у разі звернення
Ні

100%

16. Справедливість при оцінюванні навчальних досягнень викладачами.

39%
61%

Справедливо
Частково справедливо
Несправедливо

17. Наскільки доступно викладачі пояснюють та аргументують
виставлення оцінок.
250

200
150
100
50
0

Викладачі ще до
Викладачі, в
початку оцінювання
переважній
завжди пояснюють, більшості, пояснюють
за що я можу
вимоги до
отримати ту чи іншу
оцінювання,
оцінку, а після
аргументують оцінку
оцінювання завжди її
лише на моє
обґрунтовують;
прохання;

Викладачі дуже рідко Викладачі ніколи не
попередньо
пояснюють вимоги до
пояснюють вимоги до
оцінювання,
оцінювання, не
відмовляються
завжди аргументують
обґрунтувати
оцінку навіть на моє виставлену оцінку,
прохання;
навіть на моє
прохання.

18. Вислуховування та врахування думки здобувачів освіти викладачами
під час проведення занять.

36%
64%

Так, завжди і в повній мірі
Враховується з окремих
предметів
Більшість викладачів нав'язують
свою думку як правильну

19. Мета відвідування бібліотеки коледжу

Для самопідготовки,
консультацій
Для отримання підручників
100%

Не відвідую

20. Відчуття підтримки коледжу у освітніх та соціальних питаннях.

43%
57%

Так
Не дуже
Ні

21. Чи відомі Вам випадки хабарництва з боку викладачів, адміністрації?

Так

100%

За розповідями
інших, так
Ні

22. Проведення бесіди про важливість дотримання академічної
доброчесності: неприпустимість списування та плагіату, необхідності
вказувати джерела інформації, які використовуються.
(можливо обрати кілька варіантів відповідей)

Не розумію, про що йдеться.
Подібні заходи не проводились;
Тільки на початку навчального року;
Так, але нерегулярно;
Так, регулярно проводяться;
0
Так, регулярно
проводяться;
Кількість опитаних респондентів

50
Так, але
нерегулярно;
205

100

150

Тільки на початку
навчального року;

200

250

Подібні заходи не Не розумію, про що
проводились;
йдеться.

