
10. Результати опитувань здобувачів щодо виявлення рівня їх 

задоволеності освітнім середовищем, організаційною, освітньою, 

інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою з 

боку ЗВО. 

Було проведено анкетування, у якому брали участь 25 здобувачів освіти за 

освітньою програмою «Середня освіта (Історія)». Анкета містила таке 

питання: «Чи задовольняє освітнє середовище, створене у ЗВО, Ваші потреби 

та інтереси як здобувача вищої освіти в межах конкретної ОП? 

в цілому 1-10 (1-незадовільняє/10-

максимально задовольняє)__________________ 

і зокрема 1-10:  

освітня підтримка _________________________ 

організаційна підтримка_____________________  

інформаційна______________________________ 

консультативна __________________________ 

соціальна __________ _________________________ 

психологічна підтримка _________________________». 

Аналіз результатів опитування засвідчив, що: 

1. Задоволеність студентів освітнім середовищем: 

3 студенти (12 %) – 10 балів 

12 студентів (48 %) – 9 балів; 

7 студентів (28 %) – 8 балів; 

3 студенти (12 %) – 7 балів. 

У середньому задоволеність студентів освітнім середовищем – 8,6 

балів (з 10 балів). 

2. Освітня підтримка: 

5 студентів (20 % опитаних) оцінюють освітню підтримку 

максимально – 10 балів;  

11 студентів (44 %) оцінюють освітню підтримку у 9 балів. 

8 опитаних студентів (32 %) оцінюють освітню підтримку у 8 балів; 

1 студент (4 %) оцінює освітню підтримку в 7 балів. 

У середньому здобувачі освіти оцінюють освітню підтримку у 8,8 

балів. 

3. Організаційна підтримка: 

2 опитаних студенти (8 %) – 10 балів; 

10 студентів (40%) – 9 балів; 

9 студентів (36 %) – 8 балів; 

3 студенти (12 %) – 7 балів; 

1 студент (4 %) – 6 балів. 

У середньому здобувачі освіти оцінюють організаційну підтримку у 

8,4 балів. 

4. Інформаційна підтримка: 

9 опитаних студентів (36 %) – 10 балів; 

9 студентів (36 %) – 9 балів; 

6 студентів (24%) – 8 балів; 



1 студент (4%) – 7 балів. 

У середньому здобувачі освіти оцінюють інформаційну підтримку у 

9 балів. 

5. Консультативна підтримка: 

7 опитаних студенти (28 %) – 10 балів; 

8 студентів (32%) – 9 балів; 

7 студентів (28 %) – 8 балів; 

3 студенти (12 %) – 7 балів; 

 У середньому здобувачі освіти оцінюють інформаційну підтримку 

у 8,8 балів. 

6. Соціальна підтримка: 

5 опитаних студентів (20 %) – 10 балів; 

6 студентів (24%) – 9 балів; 

8 студентів (32 %) – 8 балів; 

5 студентів (20 %) – 7 балів; 

1 студент (4 %) – 6 балів. 

У середньому здобувачі освіти оцінюють інформаційну підтримку у 

8,4 балів. 

7. Психологічна підтримка: 

3 опитаних студенти (12 %) – 10 балів; 

4 студенти (16%) – 9 балів; 

9 студентів (36 %) – 8 балів; 

7 студентів (28 %) – 7 балів; 

2 студенти (8 %) – 6 балів. 

У середньому здобувачі освіти оцінюють інформаційну підтримку у 

8,0 балів. 

 

 

 

12. Результати опитувань щодо моніторингу внутрішнього 

забезпечення якості студентів. 

Було проведено анкетування, у якому брали участь 25 здобувачів освіти за 

освітньою програмою «Середня освіта (Історія)». Анкета містила таке 

питання: «Як Ви оцінюєте вплив студентського самоврядування на 

забезпечення якості ОП?  

органи студентського самоврядування ефективно впливають на 

забезпечення якості ОП 

органи студентського самоврядування впливають на вирішення 

окремих питань  забезпечення якості ОП 

органи студентського самоврядування ніяк не впливають на 

забезпечення якості ОП 

мені поки що нічого не відомо про роботу органів студентського 

самоврядування у нашому навчальному закладі» 

 

Аналіз результатів опитування засвідчив, що: 



3 опитаних студенти (12 %) відповіли, що «органи студентського 

самоврядування ефективно впливають на забезпечення якості ОП». 

17 студентів (68%) зазначили, що «органи студентського 

самоврядування впливають на вирішення окремих питань  забезпечення 

якості ОП». 

3 студенти (12 %) вважають, що «органи студентського самоврядування 

ніяк не впливають на забезпечення якості ОП» 

2 студенти (8 %) зазначили, що «мені поки що нічого не відомо про 

роботу органів студентського самоврядування у нашому навчальному 

закладі». 

 

 


