
Якість освіти у ВСП «ВФК
ЛНУП» очима здобувачів
ОПП «Облік і
оподаткування» (фаховий
молодший бакалавр)



Чи задоволені Ви організацією освітнього 
процесу в межах спеціальності, за якою 
навчаєтесь?

100%

Так Швидше так, ніж ні Швидше ні,ніж так Ні



Чи задовольняє вас той перелік основних та 
вибіркових дисциплін, які викладаються?

71%

29%

ТАК

ШВИДШЕ ТАК, НІЖ НІ

ШВИДШЕ НІ, НІЖ ТАК

НІ



Критерії оцінювання під час вивчення 
дисципліни є чіткими та зрозумілими для 
Вас?

85%

15%

0 5 10 15 20 25 30

ТАК

ШВИДШЕ ТАК, НІЖ НІ

ШВИДШЕ НІ, НІЖ ТАК

НІ



Чи задоволені 
Ви організацією 
навчання з 
використанням 
дистанційних 
технологій в 
Коледжі?

93%

7% Так

Ні

Важко
відповісти



З якими труднощами Ви зіштовхнулись 
під час дистанційного навчання?

Особливих труднощів
не було, окрім

відключення світла

Перебої з
Інтернетом

Багато
навчального
матеріалу

Просто краще, 
коли навчання

очне



Оцініть Вашу взаємодію з викладачами 
під час офлайн-навчання :

Все добре
Все

нормально

Нормальна

Відмінна

Чудова
взаємодія

Все чудово



Оцініть Вашу взаємодію з викладачами 
під час онлайн-навчання:

Взаємодія на 
високому рівні

Прекрасна 
взаємодія, викладачі 

сонечка

Викладачі уважні до
питань студентів, усе

роз'яснюють

Хороша 
взаємодія

Все добре

Нормально



Оцініть організацію освітнього процесу та освітньої
діяльності в Коледжі за такими показниками, де 1 – дуже
погано, 5 – Вас усе влаштовує:

22%
29%

78%
71%

100% 100% 100%

ПОВАГА Й ТАКТОВНІСТЬ У
СТАВЛЕННІ (ДИРЕКЦІЇ, 

ВИКЛАДАЧІВ, 
ПРАЦІВНИКІВ)

ОПЕРАТИВНІСТЬ ТА
ОБ’ЄКТИВНІСТЬ

СТОСОВНО ЗВЕРНЕНЬ ТА
ЗАПИТІВ

(ЗАВ.ВІДДІЛЕННЯМИ, 
НАВЧАЛЬНА ЧАСТИНА)

ІНФОРМАТИВНІСТЬ, 
ДОСТУПНІСТЬ ПОТОЧНОЇ
ОСВІТНЬОЇ ІНФОРМАЦІЇ
(ЗАВ.ВІДДІЛЕННЯМИ, 
КУРАТОРИ ГРУП, САЙТ

КОЛЕДЖУ)

ВСЕБІЧНЕ СПРИЯННЯ В
ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
((ЗАВ.ВІДДІЛЕННЯМИ, 
НАВЧАЛЬНА ЧАСТИНА, 

ВИКЛАДАЧІ)

ВЗАЄМОДІЯ З
КУРАТОРАМИ

АКАДЕМІЧНИХ ГРУП

1 2 3 4 5



Оцініть, будь ласка, роботу бібліотеки 
Коледжу

22%

78%

1 2 3 4 5



Чи комфортно Вам в освітньому 
середовищі Коледжу?

100%

Так

Швидше так, ніж ні

Шидше ні, ніж так

Ні



Чи почуваєтесь Ви у безпеці, 
перебуваючи в Коледжі?

100%

Так

Швидше так, ніж ні

Швидше ні, ніж так

Ні



Яка атмосфера серед Вашого оточення 
в Коледжі переважає?

96%

4%

Дружня

Нейтральна

Напружена

Ворожа

Загрозлива



Чи відчували/переживали Ви стосовно себе 
прояви психологічного, фізичного, іншого 
насильства?

100%

Не відчуваю, мені комфортно в
групі і Коледжі загалом

Щодо мене траплялися випадки, 
які викликали у мене
занепокоєння

Досить часто відчуваю агресію і
кепкування щодо себе, мені
психологічно не комфортно

Без відповіді



Чи потерпали Ви від булінгу/цькування 
в Коледжі?

100%

Ні, ніколи

Було одного разу

Сам/сама не потерпав/потерпала, однак
знаю, що такі випадки мали місце

Одного разу була/був свідком такого
цькування

Інколи спостерігаю таку поведінку в групі



Якщо Ви потерпали від випадків булінгу/цькування 
чи іншого виду травмуючої поведінки в Коледжі, чи 
ставали його свідком, то якими були Ваші дії?

100%

Зверталася/звертався до
представників адміністрації
Коледжу і більше такого роду
поведінки не було
Зверталася/звертався до
представників адміністрації
Коледжу і це не мало ніяких
наслідків
Не було такого



Чи відомі Вам прояви корупції в 
Коледжі?

100%

Так

Існують поодинокі випадки

Ні



Чи були Ви свідком або учасником 
конфліктної ситуації в Коледжі?

100%

Так Ні



Які Ваші дії у разі настання 
конфліктної ситуації?

36%

28%

18%

11%
7%

Звернусь по допомогу до одногрупників

Звернусь по допомогу до представників адміністрації
(директора, заступників, завідувача відділенням)

Звернусь по допомогу до психолога

Звернусь по допомогу до органів студентського самоврядування

Сам вирішую конфліктні ситуації

Уникаю конфліктних ситуацій

Не було такого



Чи відчували Ви щодо себе прояви 
дискримінації, нетолерантності, 
вислови мовою ненависті?

100%

Так, було одного разу

Таке інколи відбувається

Ні, жодного разу

Важко відповісти



Якщо Ви бачите недоліки в організації 
освітнього процесу в Коледжі, то 
уточніть їх будь ласка:

Недоліків нема

Все чудово

Краще, коли навчання очне

Не бачу ніяких 
недоліків

З організацією навчання все 
добре



Ваші пропозиції з удосконалення 
освітнього процесу в Коледжі:

Немає

Все влаштовує

Менше 
дистанційного

Все чудово

Все супер

Зробити велику 
перерву довшою

Усе прекрасно!

Більше практики
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