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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

1. Про результати анкетування здобувачів вищої освіти здобувачів 

«Організація освітнього процесу в університеті очима здобувачів вищої 

освіти». 

 

1. СЛУХАЛИ: Про результати анкетування здобувачів вищої освіти 

здобувачів «Організація освітнього процесу в університеті очима здобувачів 

вищої освіти». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Дубяга С. М. (зав. кафедри) згідно Наказу №102/01-06 від 28.10.2022 

року в МДПУ імені Богдана Хмельницького «Про проведення анкетування 

здобувачів вищої освіти і зовнішніх стейкхолдерів» оприлюднила результати 

опитування здобувачів про організацію освітнього процесу в університеті 

очима здобувачів вищої освіти та наголосила на тому, що більшість здобувачів 

позитивно оцінюють освітній процес у ЗВО. 

Визначення рівня організації освітнього процесу в університеті очима 

здобувачів відбувається через відкритий діалог та зворотній зв’язок – за 

результатами опитування більше 90% здобувачів вищої освіти цілком 

задоволені освітнім процесом в університеті; 100% здобувачів погоджуються з 

тим, що набуті в МДПУ знання допоможуть стати професійним фахівцем та 

стати висококультурною ерудованою людиною; більше 70% здобувачів 

задоволені забезпеченням освітнього процесу ТЗН; близько 90% здобувачів 

мають вільний доступ до електронних навчальних інформаційних ресурсів 

університету (бібліотека, ЦОДТ, сайт МДПУ, сайт директорату, сторінка 

кафедри початкової і спеціальної освіти тощо); більшість здобувачів цілком 



задоволені методами викладання навчальних дисциплін; 94% здобувачів 

ознайомлені зі змістом силабусів до кожної освітньої компоненти; більшість 

здобувачів (близько 90%) хотіли б додатково навчатись за сертифікаційними 

навчальними курсами університету. 

Разом з тим близько 15% здобувачів називають головними проблемами 

організації освітнього процесу в університеті – це низький рівень проведення 

аудиторних занять (лекційних і практичних занять); близько 10% здобувачів 

хотіли б бачити більш організовану роботу директорату – донесення своєчасної 

інформації, чіткої координації дій з боку директорату. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію прийняти до уваги. 

2. Визначити рівень організації освітнього процесу в університеті як 

задовільний.  
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