
Квітень 2021 року 

Усього брали участь 82 студенти І курсу (за бажанням студента прізвище 

можна було вказати) 

 

1. Чи подобається Вам навчатися в коледжі? 

- Так – 92,7% 

- Ні – 2,4% 

- Власний варіант: 

- 50/50 – 3,7%  

 

2.  Як змінився рівень Вашої підготовки за період навчання в коледжі? 

- Покращився – 68,3% 

- Погіршився – 2,4% 

- Важко оцінити – 28% 

- Власний варіант: 

- Не змінився – 1,2% 

 

3. Назвіть Ваші улюблені предмети в коледжі. 

Власний варіант: 

Зарубіжна література 

Фізична культура 

Англійська мова 

Химия 

География 

Практика 

Зарубіжна література і фізика 

Всі 

Фізкультура 

Физ-ра укр лит 

Английский язык 

Географія, українська література, інформатика, основи правознавства, економічна 

теорія, зарубіжна література. 

Географія 

Усі улюблені 

Фіз.визовання 

Географія, біологія, математика 

Хімія та фізична культура 

Захист Вітчизни 

Геодезія 

Подобаються всі 

Інженерна та комп графіка, Англ. мова, КЕМ 

Виробнича практика 

Англійська мова 

Українська мова 

Основи САПР 

Інформатика, громадянська освіта 

Будівельні конструкції, "ОСАПР" 

Всі 



Основи права , Українська мова 

Ніяких 

Физкультура, биология, история 

Хімія 

Физкультура 

Захист України 

Біологія, географія, англійська 

Немає 

Захист України 

Фізика, Захист України 

.  

Захист України 

Фізкультура 

Захист України , Зарубіжна література , Українська література. 

Українська мова 

? 

ТОЕ 

Фізичне виховання, КЕМ 

Физкультура 

Тех. Виробництво 

Інформаційні технології, електричні машини, Теоретичні основи електротехніки, 

основи електроніки. 

Фізкультура, захист України 

Основи електроніки, ТОЕ, електричні машини та апарати 

Географія 

Англійська мова зарубіжна література 

Література 

Фіз-ра, англійська 

Математика 

Біологія, географія 

физкультура, З/В 

Фіз. Виховання Тех. Виробництво 

Математика, біологія і географія 

Географія, Інформатика 

Фізичне виховання, Українська мова 

Біологія 

ТОЕ, електричні машини . 

Все 

Усі 

Англійський, біологія, географія 

Географія, біологія 

Інформатика, англійська мова, Хімія, біологія 

 

4. Чи справедливо оцінюють рівень Ваших навчальних досягнень викладачі? 

- Так – 78,3% 

- Ні – 2,4% 

- Не всі викладачі – 9,3% 

- Важко відповісти – 10% 



 

5. Чи траплялися Вам випадки недоброзичливого ставленням з боку адміністрації, 

викладачів та кураторів?  

- Так – 13,4% 

- Ні – 86,5% 

 

 

6. У яких коледжних заходах Ви брали участь? (з вибором кількох варіантів) 

- Предметних олімпіадах – 26,8% 

- Спортивних змаганнях – 40,2% 

- Конкурсах художньої самодіяльності – 19,5% 

- Ні – 31,2% 

 

7. Як часто Ви відвідуєте бібліотеку коледжу? 

- Дуже часто – 3,7% 

- Дуже рідко – 39% 

- Взагалі не відвідував – 30,5% 

- Вважаю, що все можна знайти в Інтернеті – 26,8% 

 

8. Яка форма здобуття освіти Вам подобається більше? 

- Очна – 58,5% 

- Дистанційна – 40,2% 

- Власний варіант відповіді – 1,2% 

 



Результати опитування студентів випускних курсів 

Червень 2021 року 

Усього брали участь 91 студент випускних груп (анкетування анонімне) 

 

1. Оцініть рівень своєї теоретичної та практичної підготовки 

 
2. Чи готові ви до початку трудової діяльності? 

- Так – 89% 

- Ні – 8,8% 

- Власний варіант відповіді 

- 50/50 – 1,1% 

- Буду навчатися далі – 1,1%  

 

3. Після завершення навчання у коледжі я: 

 
 

4.  Якщо ви вважаєте рівень своєї підготовки середнім або низьким, то що є цьому 

причиною? 

пропускав багато занять – 1,1% 

мало працював самостійно – 33% 

неефективно працював на заняттях – 16,5% 

недостатній контроль з боку батьків – 1,1% 

не бачив перспектив працевлаштування за обраною професією – 25,3% 

 

 



5. Чи справедливо оцінювали викладачі рівень ваших навчальних досягнень протягом 

періоду навчання у закладі? 

Так – 71,4% 

Ні – 1,1% 

не всі викладачі – 27,5% 

 

6. Чи доводилося Вам зустрічатися з проявом хабарництва, зловживання своїм 

службовим становищем, недоброзичливим ставленням з боку адміністрації, 

викладачів та кураторів?  

Так – 11,4% 

Ні – 88,6% 

7. Зазначте 5 факторів, які могли б сприяти підвищенню якості підготовки фахівців у 

коледжі?  

збільшення кількість годин на вивчення професійних дисциплін – 16,5% 

збільшення кількості занять на виробництві 51,6% 

ефективніше використання мультимедійних засобів і обладнання – 40,7% 

підвищення якості викладання дисциплін – 17,6% 

збільшення кількості годин на практичну підготовку – 59,3% 

проведення виробничих практик за кордоном – 54,9% 

покращення умов проживання у гуртожитках – 35,2% 

збільшення розміру академічної стипендії – 57,1% 

надання першого робочого місця після завершення навчання – 67% 

проведення занять із використанням сучасної техніки, приладів, обладнання – 

52,7% 

збільшення кількості спортивних, художньо-мистецьких та інших заходів – 

13,2% 

залучення до навчального процесу роботодавців – 29,7% 

відповідальніше ставлення викладачів до виконання своїх обов’язків – 11% 

 

8. Чи були у коледжі створені умови для отримання вами якісної освіти та 

цікавого студентського дозвілля? 

- Так – 57,1% 

- Ні – 2,2% 

- Не повною мірою – 40,7% 

- Власний варіант відповіді 
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