
   

Моніторинг задоволеності студентів наданням освітніх послуг 

1.   Оцініть спрямування викладання дисциплін на практичне використання знань 

в майбутній професії? 

а) усі дисципліни спрямовані на практичне використання знань в майбутній професії;  

б) деякі дисципліни спрямовані на практичне використання знань в майбутній 

професії;  

в) жодна дисципліна не спрямована на практичне використання знань в майбутній 

професії.  

2. Як саме використовують викладачі електронні навчальні курси для проведення 

занять? 

а) використовують можливості електронних навчальних курсів для проведення усіх 

видів занять;  

б) для проведення занять за дистанційною формою навчання та проведення 

модульного контролю;  

в) тільки для проведення модульного контролю; 

г) не використовують можливості електронних навчальних курсів.  

3. Чи вважаєте Ви за доцільне залучати до викладання дисциплін 

фахівців-практиків? 

а) так;                              б) ні.  

4. Чи приймали Ви участь в олімпіадах або конкурсах, наукових гуртках тощо? 

а) так;                               б) ні.  

5. Як Ви оцінюєте проведення в коледжі олімпіад та конкурсів, ведення наукових 

гуртків тощо? 

а) на високому у рівні;  

в) на задовільному рівні; 

г) на незадовільному рівні. 

6. Оцініть об'єктивність системи оцінювання викладачами? 

а) усі викладачі оцінюють об'єктивно;  

б) більшість викладачів оцінюють об'єктивно;  

в) одиниці оцінюють об'єктивно;  

г) ніхто з викладачів не оцінює об'єктивно.  

7. Чи задоволені Ви організацією проходження практики?  

а) так повністю задоволений;  

б) частково задоволений;  

в) незадоволений взагалі.  

8. Чи задоволені Ви роботою куратора? 

а) так повністю задоволений;  

б) частково задоволений;  

в) незадоволений взагалі.  

9. Чи задоволені Ви матеріально-технічною базою? 

а) так повністю задоволений;  

б) частково задоволений;  

в) незадоволений взагалі.  

10. Чи задоволені Ви умовами проживання в гуртожитках?  

а) так повністю задоволений;  

б) частково задоволений; 

в) незадоволений взагалі. 

 

 



 

11. Оцініть якість надання Вам освітніх послуг? 

а) так повністю задоволений, буду рекомендувати для здобуття вищої освіти друзям, 

знайомим;  

б) частково задоволений, буду рекомендувати для здобуття вищої освіти друзям, 

знайомим;  

в) незадоволений якістю надання освітніх послуг.  

12. З яких джерел Ви дізнались про можливість навчання в ПОСПЕЦНАРСЕК? 

а) з офіційного сайту або офіційних сторінок коледжу чи підрозділів у соціальних 

мережах;  

б) профорієнтаційна робота викладачів;  

в) із засобів масової інформації (газети, телебачення тощо);  

г) друзі, знайомі, родичі.  

13. Як ви оцінюєте можливість працевлаштування після завершення навчання? 

а) я вже працюю мене все влаштовує;  

б) я працюю, але якщо фінансова ситуація не зміниться, то виїзд за кордон справа 

часу;  

в) думаю знайти хорошу роботу в Україні;  

г) отримаю диплом і відразу за кордон;  

 


