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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ І 

РЕСПОНДЕНТІВ 

 

 Соціологічне дослідження «Освіта у ХНМУ: оцінювання завершеного 

навчання (спеціальність «Освітні, педагогічні науки») було проведено у січні 

2019 року і включало наступні етапи:  

• розробка соціологічного інструментарію; 

• польовий етап;  

• комп'ютерна обробка даних;  

• соціологічний аналіз даних;  

• підготовка підсумкового звіту. 

Вибіркову сукупність склали випускники 2-го курсу (ОКР «Магістр») 

спеціальності «Освітні, педагогічні науки». Загальна кількість опитаних 

склало 22 особи. 

 У ході дослідження застосовувалася методика напівстандартизованого 

інтерв’ю: бланк інтерв’ю з складався з 34 запитань.  

 

 

2. САМОСПРИЙНЯТТЯ ЯК СУБ`ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

 Перший блок анкети присвячувався тому, наскільки випускники 

сприймають себе як суб`єктів освітнього процесу. 

 Для початку респондентам було запропоновано оцінити те, хто в 

університеті є найбільш впливовим у питанні забезпечення якості освіти? 

Зведені дані представлені на рис. 1. 

 Найбільш впливовим випускники вважають викладацький склад кафедр 

(зазначили усі 100 % опитаних), далі в умовному рейтингу перебувають «самі 

студенти» (86,4 %) і «адміністрація вишу» (86,4 %). На четвертому місці за 

впливовістю знаходяться завідувачі кафедр (81,8 %). 
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 18,2 % опитаних зазначили, що вони були долучені до укладання чи 

оновлення освітніх програм зі спеціальності. Спосіб, у який це відбувалося, 

деякі респонденти визначили як спеціальне опитування. Більшість з цих 

респондентів вважають, що їхні пропозиції знайшли своє певне відображення 

в освітніх програмах. До створення таких програм, на думку випускників, 

корисно залучати різного роду спеціалістів, а саме: галузевих фахівців  

(86,4 %), роботодавців (81,8 %), представників академічної спільноти  

(77, 3 %).  
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Рис. 1. Хто впливає на забезпечення якості 

освіти в ХНМУ? (%)
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3. СПРИЙНЯТТЯ ЗАГАЛЬНИХ ОРГАНИЗАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ 

НАВЧАННЯ 

   

Наступна частина анкети були присвячена тому, як респонденти 

сприймають загальні організаційні аспекти освітнього процесу.  

Переважна більшість опитаних (72,7 %) вважають, що для них були 

створені можливості для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій. Така ж 

точно кількість осіб переконані, що мали можливість вільно обирати ті 

дисципліни, які, згідно навчального плану, є курсами за вибором, причому 

всіх цих респондентів сама процедура вибору дисциплін і запропонованого 

переліку дисциплін у тій чи іншій мірі задовольнила. 

Важливою для якісного освітнього процесу є поінформованість 

студентства про особливості навчання ще до його початку. Наскільки наша 

респондентська група була наперед поінформована про цілі і завдання 

навчання, його зміст, методи і форми, що використовуватимуться в освітньому 

процесі, про критерії оцінювання і заплановані контрольні заходи, нарешті, 

про очікувані результати навчання? 

Судячи з отриманих даних (див. рис. 2), наявний високий ступінь 

поінформованості: так, наприклад, усі 100 % респондентів зазначили, що 

знали про цілі та завдання навчання. Високий відсоток поінформованості 

спостерігаємо у випадку «Очікувані результати навчання» (86,4 %). Навіть 

найменший показник, що дорівнює 72,7 % («Критерії оцінювання, заплановані 

контрольні заходи (заліки, іспити тощо)»), теж, насправді, можна вважати 

високим.   
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Наскільки навчальний план і сам процес навчання були 

перевантаженими? Лише 4,5 % опитаних вважають, що певна 

перевантаженість таки була, усі інші випускники обрали той чи інший варіант 

негативної відповіді. При цьому 100 % респондентів не бачать очевидного, 

видимого негативного впливу наявного навчального навантаження на стан 

їхнього здоров`я. 

Нарешті, ще одне запитання цього блоку анкети стосувалося так званого 

конфлікту інтересів, що міг супроводжувати навчальний процес: жоден з 

опитаних не зазначив, що подібний конфлікт взагалі мав місце.  
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Рис. 2. Поінформованість до початку навчання 
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4. СПРИЙНЯТТЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ АУДИТОРНОЇ І 

ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ 

 

Прийнято вважати, що інноваційні методики і технології навчання 

найкраще відповідають сучасним викликам, тоді як традиційні – перевірені 

самим часом. А що про ефективність інноваційних та традиційних методик і 

технологій думають самі випускники (див. рис. 3)?  

Як бачимо, більшість респондентів (63,6 %) обрали варіант відповіді 

«Ефективними є як деякі інноваційні, так і деякі традиційні методики». Інші 

опитані особи розподілилися у своїй «підтримці» паритетно: 18,2 % 

респондентів виступили «за традицію», стільки ж «підтримали інновацію». 
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Рис. 3. Уявлення про ефективність 

традиційних та інноваційних методик і 

технологій навчання (%)
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 Але що з цього дійсно задіяли викладачі в своїй роботі? Усі 100 % 

опитаних зійшлися на думці, що серед використаних у освітньому процесі 

методик рівною мірою були представлені як інноваційні, так і традиційні. У 

будь-якому разі, усі респонденти висловили цілковиту задоволеність тим 

рівнем інноваційності, що був притаманний використаним методикам 

навчання. 

 При аналізі наступного блоку запитань вимірювався рівень згоди 

випускників із запропонованими твердженнями щодо деяких особливостей 

аудиторної і позааудиторної роботи (див. табл. 1). 

Таблиця 1. ЗГОДА ІЗ ЗАПРОПОНОВАНИМИ ТВЕРДЖЕННЯМИ 

ЩОДО ДЕЯКИХ  ОСОБЛИВОСТЕЙ АУДИТОРНОЇ І 

ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ (%) 

№ Твердження Так 

1 Запропоновані викладачами форми самостійної роботи 

можна вважати ефективними  

86,4 

2 Методичне забезпечення самостійної роботи було достатнім 86,4 

3 Методи та форми навчання, що використовувалися 

викладачами на заняттях, можна вважати ефективними  

81,8 

4 Частку навчального часу, що була відведена на самостійну 

роботу, вважаю достатньою  

77,3 

 

 Переважна більшість респондентів задоволені кожним пунктом, 

запропонованим для оцінки, причому найвищою була «підтримка» аспектів, 

пов`язаних з формами самостійної роботи та її методичним забезпеченням. 
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5. СПРИЙНЯТТЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЗДОБУТИХ ПІД ЧАС 

ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ,  

А ТАКОЖ ВЛАСНОЇ ПОДАЛЬШОЇ КАР`ЄРНОЇ ТРАЄКТОРІЇ 

 

 Останній блок анкети був присвячений короткому аналізу ефективності 

практичної підготовки, а також уявленням про те, наскільки пройдене 

навчання відіб`ється на кар`єрній траєкторії випускника.  

Більшість опитаних осіб (72,7 %) зазначили, що їх задовольняють 

компетентності, здобуті під час практичної підготовки. При цьому 81,2 % 

вважають доцільним проходження практики за місцем роботи, а, наприклад, 

9 % опитаних випускників дотримуються з цього питання позиції «Скоріше 

ні, аніж так». Усі інші завагалися з чіткою відповіддю.  
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покращення кар`єрної траєкторії (%)
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«У якій мірі пройдене навчання за спеціальністю вплине на 

покращення Вашої подальшої кар`єрної траєкторії?» – розподіл відповідей на 

це запитання представлений на рис. 4. 

У цілому, наші респонденти оцінили цей вплив доволі позитивно:  

36,5 % випускників, які взяли участь у дослідженні, вірять у те, що пройдене 

навчання стане доволі впливовим відносно кар`єрної траєкторії, ще половина 

опитаних сподіваються на певний, але незначний вплив. Фактично, лише  

4,5 % респондентів стоять на позиції, що завершене навчання не матиме 

впливу на їхню кар`єру.  

 

 

Провідний соціолог лабораторії 

психологічних та соціологічних 

досліджень ННІЯО, к.соц.н.  
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