ЗВІТ
про проведене соціологічне опитування студентів на тему:
«Оцінювання освітнього процесу здобувачами освітньої програми бакалавра ВНТУ»
Об’єкт дослідження: студенти стаціонарної форми навчання (здобувачі освітньої програми
бакалавра) першого, другого, третього та четвертого курсів Інституту екологічної безпеки та
моніторингу довкілля, спеціальностей 183 - «Технології захисту навколишнього середовища.
Інженерна екологія та ресурсозберігаючі технології» (групи ТЗД) та 101 - «Екологія.
Екологічна безпека та моніторинг довкілля» (групи ЕКО)
Метод опитування: електронне особисте анкетування з використанням системи JetIq
Дата проведення: 10.01.2020 - 17.01.2020
Результати:
В ході дослідження думки студентської молоді було опитано 157 осіб
Анкета складалася з 10 питань, де 8 закритих питань давали можливість з’ясувати
наявність або відсутність фактів, у 9 та 10 питанні опитаним пропонувалось оцінити за 5бальною шкалою, де 1- мінімальне значення, 5 – максимальне значення рівень задоволеності
набутими професійними навичками під час проходження практики та рівень задоволеності
практичною підготовкою, яка зазначена в таблиці. В процесі статистичної обробки
первинних даних було розраховане частота та відсоткова доля за кожною ознакою, у
шкальних питаннях було пораховані середні значення за формулою для 5-ти бальної шкали:
1*n1+2*n2+3*n3+4*n4+5*n5 , де n1-n5 – частота ознаки.
∑n

Результати опитування наведенні в таблиці.
Питання (твердження)

Варіанти відповіді
Так %
Ні %

Чи задоволені Ви методами навчання та
викладання, які були запропоновані кафедрою?
Чи знаєте Ви, що в процесі навчання можете
самостійно обирати вибіркові дисциплін?
Чи була у Вас можливість завчасно ознайомитись з
вибірковими дисциплінами?
Чи були Ви проінформовані стосовно строків та
порядку вибору вибіркових дисциплін?
Чи були Ви ознайомлені з можливістю брати
участь в програмі подвійного диплому

99

1
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5

96

4
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7
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5

6

Чи вистачає Вам часу на опрацювання матеріалу,
який відведений на самостійну роботу

97

3

7

Чи влаштовує Вас обсяг матеріалу, який відведений
на самостійне опрацювання дисципліни

90

10

8

Чи були Ваші теоретичні знання реалізовані в
практичній діяльності під час проходження
практики
Під час проходження практики наскільки Ви були

89

11
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2
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5
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задоволені рівнем Ваших професійних навичок
(технічні навички і вміння виконувати певні
функціональні завдання)
10 Оцініть рівень задоволеності практичною
підготовкою

4,2 (за 5-бальною шкалою, де 1мінімальне значення, 5 – максимальне
значення)
4,54 ( за 5-бальною шкалою, де 1мінімальне значення, 5 – максимальне
значення)

Відомості з системи JetIq:
https://iq.vntu.edu.ua/b06093/surv/check_res7.php

Результати опитування. Екологи.
"Оцінювання освітнього процесу для здобувачів освіти ВНТУ" :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Чи задоволені Ви методами навчання та викладання, які були запропоновані кафедрою : 0.99
Чи знаєте Ви, що в процесі навчання можете самостійно обирати блоки дисциплін : 0.95
Чи була у Вас можливість завчасно ознайомитись з дисциплінами вибіркових блоків : 0.96
Чи були Ви проінформовані стосовно строків та порядку вибору блоків дисциплін : 0.83
Чи були Ви ознайомлені з можливістю брати участь в програмі подвійного диплому : 0.85
Чи вистачає Вам часу на опрацювання матеріалу, який відведений на самостійну роботу : 0.97
Чи влаштовує Вас обсяг матеріалу, який відведений на самостійне опрацювання дисципліни :
0.9
Чи були Ваші теоретичні знання реалізовані в практичній діяльності під час проходження
практики : 0.89
Під час проходження практики наскільки Ви були задоволені рівнем Ваших професійних
навичок (технічні навички і вміння виконувати певні функціональні завдання) : 4.2
Оцініть рівень задоволеності практичною підготовкою : 4.54

Всього проголосувало: 157

Науковий керівник
Лабораторії соціологічних досліджень,
к.соц.н., доцент

Слободянюк А.В.

