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           Мета опитування - виявити міру відповідності підготовки  

за освітніми програмами університету очікуванням і запитам 

здобувачів вищої освіти. 

           Процедура анкетування, організована Центром якості 

освіти, проводилась у режимі он-лайн за допомогою google-

форми. 

           В анкетуванні взяли участь 245 студентів денної форми 

навчання.  З метою запобігання участі в анкетуванні 

сторонніх учасників, студентам було повідомлено про 

відкриття форми, і визначено дати і час (1 година) для її 

заповнення.  

           Результати анкетування дають змогу виявити загальні 

тенденції щодо забезпечення якості освітнього процесу за ОП.  

           Опитування проводилось з 18.04.2020 р. по 30.04.2020 р.  

       



КІЛЬКІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЯКІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ В 

ОПИТУВАННІ 
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Фізико-технологічний факультет 

Факультет математики та інформатики 

Факультет української філології 

Психолого-природничий факультет 

Факультет історії, політології та міжнародних відносин 

Факультет іноземної філології 

Педагогічний факультет 

Художньо-педагогічний факультет 

Інститут мистецтв 

Факультет документальних комунікацій та менеджменту 



Переважна більшість респондентів ознайомлені з освітньою програмою, 

за якою навчаються 

 



 В АНКЕТАХ БУЛО ЗАПРОПОНОВАНО ОЦІНИТИ ЗА 5-БАЛЬНОЮ 

ШКАЛОЮ ЯКІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В РДГУ 











Очікування студентів щодо організації процесу навчання, змісту навчальних занять, 

матеріально-ресурсної бази, якості викладання навчальних дисциплін у цілому є 

позитивними й такими, що здебільшого відповідали їхнім очікуванням 



 ПОБАЖАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТІ 

 Використовувати більше інтерактивних форм і методів навчання. 

 Формувати групи за інтересами для розроблення проєктів, зорієнтованих на 

використання отриманих знань для розв’язання практичних проблем. 

 Запрошувати більше професіоналів-практиків для читання лекцій та проведення 

практичних занять з професійно орієнтованих дисциплін. 

 Включати до змісту освітніх програм навчальні дисципліни з проблем 

формування сприятливого іміджу та підвищення конкурентоспроможності 

випускників на ринку праці. 

 Мотивувати студентів до навчання через посилення їх матеріального і 

морального стимулювання. 

  Покращити якість викладання іноземної мови. 

  Запровадити більше сертифікованих програм для розширення можливостей 

професійної підготовки студентів. 

 

 



ВИСНОВКИ: 

У результаті проведеного дослідження ми отримали відповіді на низку 

важливих питань, які стосуються стану  якості вищої освіти в Рівненському 

державному гуманітарному університеті. 

Оцінюючи якість ОП та освітнього процесу переважно позитивно, здобувачі 

освіти вказують на важливі проблеми, які потребують розв’язання: 

1. Вдосконалити зміст освіти в аспекті формування soft  skills  отримання 

додаткових знань з допомогою сертифікатних програм. 

2. Вдосконалити методичний аспект професійної підготовки шляхом 

активізації  форм і методів навчання, удосконалення методики 

викладання іноземної мови. 

3. Ширше використовувати практико орієнтований підхід до професійної 

підготовки через залучення студентів до розроблення реальних проєктів та 

запрошення професіоналів-практиків до проведення навчальних занять. 

 


