
 

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ 

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
 

З 18 до 31 березня 2022 року навчально-методичний центр забезпечення якості 

вищої освіти Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» провів 

опитування здобувачів вищої освіти шляхом анкетування «Щодо організації освітнього 

процесу», в якому взяли участь 888 респондентів. 

Найактивнішими учасниками опитування стали студенти факультету ветеринарної 

медицини та технологій у тваринництві 35% (311) відповідей,  інженерно-технічного 

факультету 24,5% (218) і факультету агротехнологій і природокористування  20,6% (183) 

відповідей. 10,6% (94) навчально-науковий інститут енергетики і 9,2% (82) навчально-

науковий інститут бізнесу і фінансів. 

 
 

Серед опитаних  67,8% (598) респондентів  зазначили що знання, уміння й навички, 

отримані під час навчання на освітній програмі, достатні для їх майбутньої професійної 

діяльності.  

 



 

 

 

64,5% (573) респондентів  зазначили,  що найчастіше проводився аналіз і 

розв’язання конкретних ситуацій (завдань);  57,5% (511) - відзначили заняття з 

використанням інформаційних технологій; 39,2% (348) - дослідницьку роботу;  вправи на 

розвиток творчого мислення 30,2% (268),  активні (нетрадиційні) лекції – 26,8% (238); 

26,1% (332) - тренінги різноманітного характеру; 25,8% (229) - виїзні заняття; 23,1 % (205)  

- круглий стіл і 19,4% (172) прес-конференцію; 6,2% (55) інтерв’ю. 

 

 
 

 

З відповідей здобувачів вищої освіти видно  що 86,2% (757) респондентів  зрозумілі 

мета і завдання, які оголошують науково-педагогічні працівники перед початком заняття. 

 

 



 

 

76,7% (671) учасників опитування вважають що вільний вибір дисциплін на освітній 

програмі за  якою вони навчаються реалізується повністю; 16,9% (148) респондентів 

вважають що вільний вибір здійснюється частково, і лише 6,4% (56) мають протилежну 

думку. 

 

 
 

 

 

Важливо, що 82,2% (671) опитаних здобувачів вищої освіти задоволені переліком  

дисциплін що пропонуються для вільного вибору, 14,3% (124) - частково задоволені, 3,6% 

(31) не задоволені. 

 

 
 

 

 

 



 

 

Отримані результати засвідчили, що у більшості студентів  80% (698) під час 

проходження практичної підготовки  труднощів не було; 10,9% (95) респондентів вважають 

недостатнім обсяг практики;  6,5% (57) мали проблеми з  організацією практики на 

підприємстві (базі практики);  5,8% (51) респондентів мали недостатню підготовленість із 

дисциплін що формують професійні навички;  3,7% (32) мали труднощі з організацією 

практики в університеті. 

 

 
 

 

Цікаво, що 42,9% (375) опитаних здобувачів вищої освіти, у рамках програми 

академічної мобільності, обрали б ЗВО в Україні, 22,6% (198) - ЗВО за кордоном. Не 

цікавляться академічною мобільністю 34,5% (302) респондентів. 

 

 



 

 

Під час освітнього процесу важливим є ознайомлення здобувачів вищої освіти з 

критеріями оцінювання знань, які застосовують викладачі. 95,3% (838) респондентів 

зрозумілі критерії оцінювання знань;  1,5% (13) - критерії не зрозумілі, 1,3% (11) вважають 

що критерії не відповідають (завищені/занижені) реальним  вимогам до якості підготовки 

фахівців, оскільки немає об’єктивної справедливості; 1% (9) вважають що критерії не 

відповідають (завищені/занижені) реальним вимогам до якості підготовки фахівців, 

оскільки деякі викладачі неадекватно оцінюють студентів; 0,9% (8)  вважають що критерії 

не відповідають (завищені/занижені) реальним вимогам до якості підготовки фахівців, 

оскільки оцінюють особистість студента, а не його знання. 

 
 

 

 

42,9% (376) опитаних здобувачів вищої освіти надали б перевагу тестам  як способу 

оцінювання знань;  21%(184) обрали б співбесіду; 15,6% (137) - розв’язання конкретних 

ситуацій; 11,3% (99) – дискусію; 7% (61) - комп’ютерний контроль і 2,3% (20) респондентів 

мають свій варіант. 

 



 

 

Під час опитування 94,3% (827)  респондентів зазначили,  що у них  не виникали  

конфліктні  ситуації щодо об’єктивності оцінювання знань, 5,7% (50) - мали конфліктні 

ситуації. 

 

 
 

 

 

Важливо, що 73,8% (641) здобувачів вищої освіти знають як врегульовуються 

конфліктні ситуації  щодо об’єктивності та упередженості екзаменаторів, 26,2% (228)-не 

знають. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Під час опитування 68,6% (603) опитані здобувачі вищої освіти у своїх відповідях 

підтвердили повну забезпеченість необхідними ресурсами для навчання в дистанційному 

режимі (методичними матеріалами, літературою, обладнанням, комп’ютерною базою), 

29,9% (263) - частково забезпечені. 

 

 
 

 

Більшість респондентів 52,3% (459) вважають MOODLE найбільш ефективним 

засобом дистанційної комунікації для проведення поточного, підсумкового (семестрового) 

контролю в період карантину; 24,4% (214) – Viber; 10,3% (90)- Telegram, 5,1% (45) - обрали 

інший варіант, 4% (35) - Skype, 3,4% (30) - обрали Електоронну пошту; 0,3% (3) - 

WhatsApp. 

 

 
 

 



62,3% (553) респондентів вважають автоматизовані тести для контролю та 

самоконтролю найбільш ефективними для поточного контролю результатів навчання ; 

15,7% (139) найбільш ефективними вважають різнорівневі індивідуальні та групові 

завдання (звіт, презентація, проєкт, відеозапис тощо) з наданням зворотнього зв'язку про 

результати перевірки навчальних досягнень здобувачів вищої освіти за матеріалом, що 

вивчається. 11,9% (106) опитаних здобувачів вищої освіти найефективнішими вважають 

завдання, форма яких адаптована до виконання засобами дистанційних технологій 

навчання; 8,9% (79) - оцінювання  за допомогою чату, форуму, опитування, анкетування; 

1,2% (11)- завдання, що потребують розгорнутої, творчої відповіді (наприклад, кейси)  

 
 

66,7% (592) опитаних здобувачів вищої освіти надають перевагу виставленню 

підсумкової оцінки за семестровий екзамен шляхом пропорційного перерахунку 

семестрових оцінок у підсумкову оцінку за згодою здобувача вищої освіти та згодою 

науково-педагогічного працівника. 33,3% (296) обрали проведення семестрового 

екзамену на платформі MOODLE у синхронному режимі із забезпеченням ідентифікації 

особи здобувача вищої освіти через відео-конференцію як варіанту проведення 

підсумкового (семестрового контролю).  

 


