
РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ  
здобувачів фахової передвищої освіти з метою визначення  

задоволеності організацією та проведенням освітнього процесу 
за освітньо-професійною програмою  «Право» 

 

№ 
з/п Зміст питання 

Кількість респондентів, 

які взяли участь в 

опитуванні 
Позитивно 

(%) 
Негативно 

% 
Інше 

% 

БЗСО ПЗСО БЗСО ПЗСО БЗСО ПЗСО БЗСО ПЗСО 

1.  
Чи задовольняє Вас організація освітнього 

процесу в Коледжі (розклад навчальних 

занять, навчально-методичне забезпечення, 

якість викладання тощо) 

104 23 88 (84,6) 19 (82,6) 4 (3,8) 1 (4,3) 12 (11,5) 3 (13,1) 

2.  
Чи враховуються в освітньому середовищі 

Ваші побажання, освітні потреби та 

інтереси  
104 23 83 (79,8) 18 (78,3) 4 (3,8) 1 (4,3) 17 (16,3) 4 (17,4) 

3.  
Чи задовольняє Вас зміст ОП та навчальних 

дисциплін  104 23 88 (84,6) 19 (82,6) 3 (6,6) 1 (4,3) 13 (12,5) 3 (13,1) 

4.  
Чи достатньо часу ви маєте для самостійної 

роботи 104 23 80 (76,9) 18 (78,3) 3 (6,6) 1 (4,3) 21 (20,2) 4 (17,4) 

5.  Чи впроваджується в освітній процес 

активні та інтерактивні технології навчання 104 23 85 (81,7) 18 (78,3) 4 (3,8) 1 (4,3) 15 (14,4) 4 (17,4) 

6.  
Чи здійснюється в Коледжі обмін 

студентами із ЗО інших країн 104 23 62 (59,6) 15 (65,2) 8 (16,5) 4 (17,4) 34 (32,7) 4 (17,4) 

7.  
Чи створено в освітньому процесі вільний 

доступ до комп’ютерів та інтернет ресурсів 104 23 100 (96,2) 22 (95,7) - (0) - (0) 4 (3,8) 1 (4,3) 

8.  
Чи впроваджено в освітній процес Коледжу  

кредитно-модульну систему навчання і 

оцінювання 
104 23 100 (96,2) 22 (95,7) - (0) - (0) 4 (3,8) 1 (4,3) 

9.  
Чи надано студентам можливість для 

переходу на іншу спеціальність  іншого 

закладу ФПО 
104 23 100 (96,2) 22 (95,7) - (0) - (0) 4 (3,8) 1 (4,3) 

10.  
Чи надається студентам змога навчатися за 

індивідуальним графіком навчання   104 23 - (0) 15 (65,2)     - (0) 1 (4,3)     - (0) 7 (30,4) 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  
Чи влаштовує Вас кількість контактних 

(аудиторних) годин 104 23 85 (81,7) 19 (82,6) 4 (3,8) 1 (4,3) 15 (14,4) 3 (13,1) 

12.  
Чи задовольняє Вас організація практичної 

підготовки, можливість набуття фахових 

практичних умінь і навичок 
104 23 - (0) 20 (87,0) - (0) 1 (4,3) - (0) 3 (13,1) 

13.  
Чи проводяться  в закладі освіти майстер-
класи, зустрічі з відомими людьми, 

роботодавцями, випускниками Коледжу 
104 23 100 (96,2) 22 (95,7) - (0) - (0) 4 (3,8) 1 (4,3) 

14.  
Чи задовольняє Вас якість освітньої 

підготовки, інформаційної, консультативної 

та соціальної підтримки в Коледжі 
104 23 88 (84,6) 19 (82,6) 4 (3,8) 1 (4,3) 12 (11,5) 3 (13,1) 

15.  
Чи створено в Коледжі комфортне освітнє 

середовище, в якому кожен студент може 

розкрити свою індивідуальність 
104 23 94 (90,4) 21 (91,3) 4 (3,8) 1 (4,3) 6 (5,8) 1 (4,3) 

16.  

Ваша думка є важливою для вдосконалення 

освітньої програми: 
- навчальних дисциплін 
- змістового наповнення модулів  
- форм, методів і прийомів навчання 
- проведення практичної підготовки 

Вдосконалення сучасних технологій щодо проведення занять; більше годин на іноземну 

мову; більше практичних занять; більше майстер-класів 



 
 
 
 
 
 


