
                                                                                                                                                               

Опитування  випускників  

щодо якості ОПП Облік і оподаткування 

       ВСП “Кам'янець-Подільський фаховий коледж” НРЗВО КПДІ 

 
Дане опитування є формою участі випускників освітнього ступеня  МФБ (МС) у 

системі внутрішнього забезпечення якості освіти та реалізації принципу 

“студентоцентрованого навчання”. 

Метою моніторингу є отримання об'єктивної інформації щодо задоволеності 

випускників якістю отриманих послуг, станом організації освітнього процесу, кадрового, 

матеріально-технічного, інформаційного забезпечення, а також визначення внутрішніх вимог 

до якості організації освітньої діяльності, напрямів її удосконалення. 

Опитування проводилося шляхом використання Google forms, анонімно та на 

добровільних засадах.  Випускникам пропонувалось відповісти на запитання анкети та  

оцінити твердження за п’ятибальною шкалою ( де «1» - незадовільно,  «3» - 50% на 50%, «5»- 

відмінно).  

В опитуванні взяли участь 13 випускників, які завершили навчання за ОПП Облік і 

оподаткування у 2022 році. 

Відповідно до результатів опитування, представлених у вигляді діаграм, оцінка 

задоволеності отримання освітніх послуг за всіма критеріями є достатньою та досить 

високою.  Найвищими оцінками респонденти оцінили такі критерії: 

  безпечність навчання в коледжі для життя та здоров'я; 

 задоволеність рівнем освітньої та інформаційної підтримки (взаємодія з викладачем, 

якість роботи викладачів, інформування стосовно різних аспектів навчання); 
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зрозумілість процедури проведення поточного та підсумкового контролю знань 

студентів; 

  поєднання навчального процесу у коледжі з інноваціями та науковими дослідженнями 

викладачів та студентів;                                                                                                    

     

   Слід зауважити, що достатнім є рівень задоволеності серед опитаних соціальною 

підтримкою (проживання в гуртожитку, харчування, стипендії, соціальна допомога та 

інше). Лише 7,7% (1 студент) незадоволений рівнем соціальної підтримки в коледжі. 



                                                                                                                                                               

       Більшість студентів підтверджують те, що викладачі коледжу є тактовними та 

відкритими до спілкування. 

     Задоволеність рівнем психологічної підтримки випускників (від куратора, викладачів, 

директора та інших фахівців) відображено в наступній діаграмі 

    Аналізуючи відповіді на запитання щодо задоволеності випускників ОПП Облік і 

оподаткування рівнем викладання, ми отримали також позитивну оцінку. 



                                                                                                                                                               

     Опитані засвідчили, що навчання у коледжі було сучасним та практично-орієнтованим. 

Студенти досить високо оцінили стан використання інтерактивних методів навчання при 

викладанні навчальних дисциплін (проводились майстер класи, навчальні дискусії, тренінги, 

рольові ігри тощо).  

    Розподіл відповідей випускників щодо того, наскільки добре викладачі володіють 

технологіями дистанційного навчання в умовах карантину поданий нижче. 

     Узагальнені результати відповідей на твердження “В процесі навчання я достатньо 

отримав теоретичних знань та набув практичних навичок для майбутньої професійної 

діяльності” відображені в наступній діаграмі. 



                                                                                                                                                               

     Оцінюючи можливість скористатися правом вільного вибору навчальних дисциплін як 

способом формування своєї індивідуальної траєкторії, значна кількість випускників дали 

позитивні відповіді.  

     Результати аналізу відповідей випускників щодо ефективного розподілу часу на 

самостійну роботу показав, що думки студентів розділилися: переважна більшість студентів 

позитивно оцінила даний критерій, але 15,4% (2 студента) зазначили, що в процесі навчання 

їм не вистачало часу на самостійну роботу. 

      

       Опитані підтвердили, що проходження виробничої практики сприяло покращенню знань 

та практичних навичок, отриманих під час навчання у коледжі. 



                                                                                                                                                               

        ОПП Облік і оподаткування та організація освітнього процесу дає можливість оволодіти 

соціальними навичками, такими як комунікабельність, вміння працювати в команді, 

креативно мислити, проявляти ініціативу тощо, про що свідчать відповіді  більшості 

опитаних. Лише 7,7% (1 студент) дав негативну оцінку даному твердженню. 

      Оцінюючи відповіді щодо дотримання усіма учасниками освітнього процесу принципів 

академічної доброчесності більшість респондентів зазначають про високий рівень 

доброчесності. 

 

    Результати розподілу відсоткового співвідношення щодо об'єктивного та прозорого 

оцінювання викладачами знань студентів, подані у наступній діаграмі.   



                                                                                                                                                               

     Підсумовуючи результати опитування, можна зробити висновок, що переважна більшість 

випускників задоволені рівнем отриманих освітніх послуг та готові рекомендувати 

абітурієнтам вступати на навчання до ВСП “Кам'янець-Подільський фаховий коледж” НРЗВО 

КПДІ за різними спеціальностями. 

 

     Результати опитування випускників будуть використані для покращення надання освітніх 

послуг здобувачам освіти. Тому, вдячні кожному випускнику, хто пройшов опитування та 

залишив свої побажання й рекомендації щодо покращення якості освітньо-професійної 

програми, за якою навчався. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Провідний фахівець відділу                                                                Оксана ГЛОВ’ЮК 

         забезпечення якості освітнього процесу,  

         ліцензування та акредитації  


