РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ
ЩОДО ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

З 18 до 31 березня 2022 року навчально-методичний центр забезпечення якості
вищої освіти Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» провів
опитування здобувачів вищої освіти шляхом анкетування «Щодо організації освітнього
процесу», у якому взяли участь 630 респондентів.
Найактивнішими учасниками опитування стали студенти факультету ветеринарної
медицини та технологій у тваринництві 36,7% (231) відповідей, інженерно-технічного
факультету 24,1% (152) і факультету агротехнологій і природокористування 16,8 %
(106) відповідей. 11,3% (71) відповіді навчально-наукового інституту енергетики;
11,1% (70) - навчально-науковий інститут бізнесу і фінансів.

Отримані результати засвідчили, що 71,3% (448) опитаних здобувачів вищої
освіти використовують інформацію, розміщену на офіційному сайті університету, для
навчання; 37,7% (237)- з метою ознайомлення з нормативними документами
університету; 37,1% (233) – для ознайомлення з переліком вибіркових дисциплін;
35,8% (225) - з метою участі в заходах, які проводяться в університеті; 30,4% (191) –
для навчання та наукових досліджень; 29% (182) - для ознайомлення з силабусами
навчальних дисциплін.

Під час опитування на «відмінно» оцінили повноту (зміст) інформації,
розміщеної на сайті університету найбільша кількість респондентів 64,2% (403); на
«добре» - 29,5% (185), на «задовільно» - 5,7% (36).

Важливим для нашого опитування є те, що переважна більшість опитаних
здобувачів вищої освіти оцінили на «відмінно» якість взаємодії адміністрації ЗВО зі
студентами 70,8% (444); на «добре» - 23,3% (146) і на «задовільно» - 5,1% (32)
відповідей.

Під час опитування здобувачі вищої освіти на «відмінно» оцінили ставлення
викладачів до студентів у ЗВО «Подільський державний університет» 77,4% (485)
респондентів, 19,1% (120) оцінили його на «добре» і 3% (19) – на «задовільно».

Опитування серед здобувачів вищої освіти й отримані результати засвідчили,
що в більшості студенти поінформовані про функціонування в університеті
студентського парламенту 86,2% (539).

Серед опитаних здобувачів вищої освіти 44,8% (279) хотіли б брати участь у
діяльності органів студентського самоврядування; 55,2% (344) - не бажають.

Під час опитування з’ясувалося, що 68,3% (427) студентів ніколи не звертались за
консультацією до студентського самоврядування; 31,7% (198) - звертались за
допомогою.

88,7% (555) опитаних студентів знають, що з різних питань студентського життя
можна звертатися до керівництва університету і особисто, і використовуючи пряму
телефонну лінію або поштову скриньку.

71,9% (446) опитаних респондентів відмітили що куратор залучає їх до
суспільного життя факультету (університету). Серед проблем, які допомагає
вирішувати куратор, студенти відмітили проблеми пов’язані з успішністю 50,5% (313);
28,9% (179) - куратор допомагає налагодити взаємини з однокурсниками; 28,1% (174)
– розв’язувати особисті проблеми; 21,5% (133) – розв’язувати конфлікти з
викладачами.

Аналіз отриманих результатів засвідчив, що більшість опитаних здобувачів
вищої освіти 82,4% (506) знають про діяльність психологічної служби в університеті.

Зазначимо, що за консультацією до психолога університету звертались
9,9 % (62) респондентів; 90,1% (566) – не звертались.

Під час освітнього процесу важливим є і соціальний супровід навчання в
університеті. Підтвердженням належної якості соціального супроводу в Закладі вищої
освіти «Подільський державний університет» є отримання досить високих оцінок
респондентів щодо соціального супроводу в університеті.
Умови проживання в гуртожитку: 39% (228) респондентів оцінили на
«відмінно»; 28% (165) – на «добре»; 20% (115) – на «задовільно».
Доступ до інформаційних ресурсів бібліотеки: на «відмінно» оцінили 58% (356)
учасників анкетування; на «добре» - 20% (125); на «задовільно» - 16% (100) відповідей.
Доступ до мережі «Internet»: на «відмінно» - 49% (301); на «добре» - 21% (131);
на «задовільно» - 20% (126).
Університетська їдальня (буфет): «відмінно» - 53% (323); «добре» - 22%
(135)»; «задовільно» - 16% (96).
Отримання необхідних довідок: «відмінно» - 60% (372); «добре» - 19% (116);
«задовільно» - 17% (104).

Важливим є інформування здобувачів вищої освіти з правил охорони праці,
техніки безпеки, пожежної безпеки, правил поведінки під час надзвичайних ситуацій.
Респонденти оцінюють рівень інформування як високий – 58,7% (370) (регулярно
викладачі інформують під час проведення навчальних занять) і надзвичайно високий
36% (227) ( інформують регулярно, із залученням спеціальних служб). У поодиноких
випадках інформують 4,3% (27) респондентів

Опитування серед здобувачів вищої освіти засвідчили, що студенти почувають
себе в безпеці, перебуваючи в університеті 68,9% (434); або здебільшого так - 28,6%
(180) респондентів.

