
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАНЬ СТЕЙКХОЛДЕРІВ 

 

Освітня програма:  середня освіта (образотворче мистецтво) :  

Шляхом  он-лайн анкетування опитано 53 студенти, 5 представників адміністрації, 11 викладачів, 6 випускників та 6 

роботодавців.  Узагальнені результати відповідей відображені в гістограмі: 

 

 

Середні оцінки становлять: студенти – 4,01; випускники – 4,54; роботодавці - 4,13 викладачі – 4,3; адміністрація – 4,46. 

Відхилення середніх значень оцінок студентів і випускників становить 0,53; студентів і викладачів – 0,29; студентів і 

адміністрації – 0,44; випускників і викладачів – 0,24; випускників і адміністрації – 0,12; викладачів і адміністрації – 0,16. 

Відхилення середнього балу оцінювання  менше за одиницю і  знаходяться в межах статистичної похибки. 



У відповідях на відкрите запитання щодо сильних  сторін у роботі  кафедри та університету   стейкхолдери вказують: 

Студенти  

Викладачі 

Якість знань та хороший викладацький склад 

дуже добрий викладацький склад і якість знань 

надання хорошої якості знань, компетентність викладачів 

Практика переважає   над теорією  

Освіченість викладачів, можливість консультуватись з ними, усі потрібні для навчання доступні в інтернеті і тд. 

Допомога та зацікавленість викладачів в успішності студентів. 

Багатогранний навчальний процес 

Сильними сторонами мого університету та моєї кафедри є наявність великої кількості кваліфікованих викладачів, достатньо 

високорозвинена технічна інфраструктура Університету, розвинуте та активне студентське самоврядування, наявність 

системи мотивації для студентів, відсутність корупції. 

Високо кваліфіковані фахівці і працююча система навчання 

Професійність викладачів і велика база для підготовки студентів 

Відповідальність  

Гнучкість навчання, взаємопорозуміння між викладачами та студентами 

Найбільшою перевагою є деякі викладачі, які є професіоналами в своїй сфері і зацікавлені в якості освіти, що надають 

студентам. 

Особливість до навчання 

Викладачі які чудово пояснюють матеріал. 

Здобуття творчих практичних навичок  

Можливість обирати собі навчальні дисципліни, можливість спілкування з викладачами для консультацій щодо роботи, 

цікаво побудовані  навчальні програми 

Забезпечення новими знаннями та навичками, можливість застосовувати вивчений матеріал на практиці.  

Творчі і кваліфіковані викладачі 

Викладацький склад 



Різноманітність технік, різні варіації виконання, краса мистецтва, наявність красивих потужних робіт як візитних карточок 

кафедри, широкий спектр мистецьких діяльностей 

Високорозвинена технічна інфраструктура Університету, наявність великої кількості викладачів практиків, розвинуте та 

активне студентське самоврядування, відсутність корупції.  

Викладачі які в  будь який момент готові допомогти 

Професійна підготовка до майбутньої професії 

Висока кваліфікованість викладачів, зручне розташування, хороше обладнання навчальних приміщень 

Висока кваліфікованість викладачів, зручне розташування, хороше обладнання навчальних приміщень 

Хороші досвідчені викладачі 

Викладання навчальної програми для студентів деяких викладачів. 

Деякі викладачі дуже вміло пояснюють матеріал, вміють заохочувати до предмету і гарно контактують з студентами на 

дистанційному навчанні. 

Педагоги 

Бажання викладачів навчати дітей та допомагати якщо щось не зрозуміло 

Кваліфіковані викладачі 

Залучення студентів до креативного мислення 

Гнучкість у навчанні 

Хороший рівень підготовки деяких викладачів 

Прозорість, грамотність, відкритість і підтримка 

Гарні вчителі та зрозуміло пояснюють предмет 

Можливість практичних занять  

Можливість швидко проконсультуватися з викладачем з різних питань 

Лояльність та справедливість 

Досвідчені викладачі 

Залучення студентів до креативного мислення 

Різноманітність технік, різні варіації виконання, краса мистецтва, наявність красивих потужних робіт як візитних карточок 

кафедри, широкий спектр мистецьких діяльностей. 

 



 Адміністрація  

Матеріально-технічна база (майстерні) 

Потужні навчально-наукова та матеріально-технічна бази, реалізація міжнародних проектів (обсерваторія "Білий слон", 

"Агенти змін" тощо), а також стажування викладачів у зарубіжних вузах, організація навчального процесу на позиціях 

студентоцентричної зорієнтованості 

"Університет: 

Перше – динамічний розвиток університету. З кожним роком база оновлюється і стає кращою. Друге – навчальний заклад 

пропонує абітурієнтам широкий вибір освітніх програм з великими перспективами та розгалуженою системою навчально-

освітніх напрямків. Третє – перспективний ЗВО, який відкриває перед студентом великі можливості  не тільки навчання, а й 

саморозвитку та майбутнього працевлаштування.  Сучасне обладнання сприяє розвитку студентів та спрощує засвоєння 

нового матеріалу. Можливості отримати досвід навчання за спеціальністю за кордоном – міжнародні обміни.  

Кафедра: 

Здатність викладачів кафедри доступно доносити інформацію до студентів,  шляхом введення нових, сучасних методів 

навчання формувати навчальну та навчально-професійну мотивацію. У складі викладачів наявні практикуючі спеціалісти, які 

забезпечують студентів не лише академічними знаннями, але й практичною та актуальною професійною інформацією. 

Наявність системи лояльності. Забезпечення освітнього процесу необхідною учбовою та методичною літературою. 

Відкритість та активне запровадження інноваційних технологій.  

Міждисциплінарна підготовка фахівця та її студентоцентрична зорієнтованість. Про це свідчать дисципліни вільного вибору 

студента.   

Роботодавці  

Компетентні викладачі кафедри. Викладачі, які є професіоналами своєї справи.Високий рівень надання освітніх послуг 

Активний і творчий науково-викладацький склад. Розробка нових навчальних програм, охоплення бажаючих 

післядипломною освітою. Робота студентського самоврядування. Співпраця з громадою міста та області. Розширення 

міжнародних зв'язків та багато інших форм діяльності. 



Достатньо високий рівень підготовки майбутніх педагогів, майстерність та фаховість викладачів кафедри 

студентоцентризм, розширенний перелік вибіркових предметів  

Викладацький склад. 

Потужна матеріальна база, високий професіоналізм викладачів, належний рівень забезпечення якості та ефективності 

викладання. 

Міжнародна співпраця.  

 

Випускники  

Я дуже вдячна викладачам кафедри за індивідуальний підхід до кожного студента, постійну підтримку під час навчання та за 

професійні поради. Глибокі, ґрунтовні  та системні знання у викладанні навчального матеріалу. На кафедрі працюють фахові 

викладачі. Викладацький склад відповідає високому рівню професіоналізму.  

Контактність, неупередженість, професійність Викладачів  

високий рівень та широкий спектр отримання нових знань 

 

Викладачі: 

Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців; принцип неперевантаженості студентів; дистанційна освіта 

Розвиток регіонального мистецтва як образотворчого так і декоративно-прикладного а також збереження народних традицій 

Академічні доброчинність, постійна комунікація зі студентами не тільки під час навчання. 

Широкий інформаційний діапазон 

Професіоналізм і мобільність. 

професійний рівень викладачів 

Організація навчального процесу, тісна співпраця між професорсько-викладацьким складом та студентами 

надання якісних знань 

Широкий діапазон інформації 

Сильною стороною кафедри є викладачі та їхнє бажання навчати. 

 



Результати дослідження дають підстави ствержувати про високу оцінку стейкхолдерами освітньої програми «Середня 

освіта (образотворче мистецтво)», відсутність критичних відхилень у співвідношенні масиву середніх оцінок різних 

категорій опитаних стосовно складових освітньої діяльності.  


