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МОНІТОРИНГОВІ ЗАХОДИ З ОЦІНКИ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ВСП «ТФК ТНТУ» У 
ЖОВТНІ-ГРУДНІ 2022 РОКУ

Упродовж жовтня-грудня 2022 року в межах функціонування внутрішньої
системи забезпечення якості вищої та фахової передвищої освіти у ВСП
«ТФК ТНТУ» було реалізовано ряд моніторингових заходів. Зокрема, було
проведено 9 моніторингових заходів, 6 з яких – у формі опитування
здобувачів освіти, а 3 з них – у формі оцінювання якості знань студентів.

Моніторингові заходи у формі опитування здобувачів освіти стосувалися
таких питань: реалізації освітніх програм на якісному рівні; якості
викладання навчальних дисциплін; дотримання академічної доброчесності
в освітньому закладі; якості організації освітнього процесу в умовах
дистанційного навчання; якості організації та проходження практичної
підготовки; якості організації та підготовки курсових робіт; якості знань
студентів, які навчаються за індивідуальних графіком та дистанційно
одночасно. Інші моніторингові заходи проводилися у формі оцінювання
якості знань здобувачів освіти. Зокрема, два перших з них було
реалізовано шляхом проведення поточного контролю, а третій – за
результатами проведення підсумкового контролю.



РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАНЬ (АНКЕТУВАНЬ, ОЦІНЮВАНЬ ТОЩО) 
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ПИТАНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ТА 
ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Моніторинговий захід у формі проведення опитувань (анкетувань,
оцінювань тощо) здобувачів вищої освіти з питань реалізації освітніх
програм та якості викладання навчальних дисциплін здійснювався з метою
забезпечення покращення якості освітніх програм, освітньої діяльності
навчального закладу, здобуття відповідного ступеня вищої освіти й
отримання відповідної кваліфікації.

Учасниками моніторингового заходу в ролі респондентів виступили студенти
IV курсу спеціальності «Туризм» (у кількості 4 чол.), студенти IV курсу
спеціальності «Комп’ютерні науки» (у кількості 13 чол.), а також студенти IV
курсу спеціальності «Прикладна механіка» (у кількості 7 чол.). Загальна
кількість студентів, які прийняли участь в опитуванні, що стосувалося
питань реалізації освітніх програм та якості викладання навчальних
дисциплін, склала 24 чол.

За результатами проведення опитувань (анкетувань, оцінювань тощо)
здобувачів вищої освіти з питань реалізації освітніх програм та якості
викладання навчальних дисциплін було надано методичну допомогу
структурним підрозділам Коледжу щодо організації освітньої діяльності.



За Вашою оцінкою, чи є програмні результати навчання, які визначені 
освітньою програмою (спеціальністю), за якою навчаєтеся, достатніми для 
майбутньої професійної діяльності?

За оцінкою майже всіх здобувачів освіти, а саме 22 чол., що дорівнює 91,7% усіх опитаних респондентів,
програмні результати навчання, що передбачені освітньою програмою, за якою вони навчаються, можна
вважати, у більшій мірі, достатніми або достатніми у повній мірі для майбутньої професійної діяльності.

Група

Варіанти відповідей

ні, вони є недостатніми
у більшій мірі, є 

недостатніми

у більшій мірі, є 

достатніми
так, вони є достатніми

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %

Відділення інформаційних технологій, менеджменту та туризму

Т-415 1 25 - - 3 75 - -

Відділення телекомунікацій та електронних систем

КН-421 - - 1 7,7 11 84,6 1 7,7

Відділення транспорту та інженерної механіки

ПМ-422 - - - - 5 71,4 2 28,6

РАЗОМ 1 4,2 1 4,2 19 79,2 3 12,5



Чи достатньо Вам часу, відведеного на засвоєння навчального матеріалу з 
навчальних дисциплін (освітніх компонент) за освітньою програмою 
(спеціальністю), за якою навчаєтеся?

Результати проведеного опитування здобувачів освіти дають змогу стверджувати, що, як про це заявили 19
чол., що складає 79,2% всіх опитаних респондентів, їм, більшою мірою, достатньо або достатньо у повній мірі
часу, що відводиться на засвоєння навчального матеріалу з навчальних дисциплін за освітньою програмою, за
якою проходить навчання.

Група

Варіанти відповідей

мені не достатньо
більшою мірою, 

достатньо

більшою мірою, не 

достатньо
мені достатньо

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %

Відділення інформаційних технологій, менеджменту та туризму

Т-415 1 25 2 50 - - 1 25

Відділення телекомунікацій та електронних систем

КН-421 2 15,4 7 53,8 1 7,7 3 23,1

Відділення транспорту та інженерної механіки

ПМ-422 - - 4 57,1 1 14,3 2 28,6

РАЗОМ 3 12,5 13 54,2 2 8,3 6 25



На Вашу думку, чи відповідають форми та методи навчання й викладання 
вимогам студентоцентрованого підходу (за такого підходу отримані здобувачами 
освіти знання, уміння, навички забезпечують їх затребуваність на ринку праці)?

Проаналізувавши відповіді, отримані від здобувачів освіти на запитання, чи відповідають форми та методи
навчання й викладання вимогам студентоцентрованого підходу, зроблено висновок, що така відповідність
наявна. Оскільки 21 чол. з усіх опитаних здобувачів освіти, що складає 87,5%, висловив думку про те, що
форми та методи навчання й викладання, у більшій мірі, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу
або ж відповідають у повній мірі. Додатково зазначимо, що за студентоцентрованого підходу отримані
здобувачами освіти знання, уміння та навички забезпечують їх затребуваність на ринку праці.

Група

Варіанти відповідей

впевнений, що 

відповідають

думаю, що, у більшій мірі, 

відповідають

думаю, що, у більшій мірі, 

не відповідають

впевнений, що не 

відповідають

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %

Відділення інформаційних технологій, менеджменту та туризму

Т-415 - - 3 75 1 25 - -

Відділення телекомунікацій та електронних систем

КН-421 7 53,8 6 46,2 - - - -

Відділення транспорту та інженерної механіки

ПМ-422 1 14,3 4 57,1 1 14,3 1 14,3

РАЗОМ 8 33,3 13 54,2 2 8,3 1 4,2



Чи достатнім є навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін, що 
вивчалися (наявність і доступ до навчальних посібників, фахової літератури, 
методичних вказівок до лабораторних занять, курсових робіт тощо)?

У здобувачів освіти, які приймали участь в опитуванні, було з’ясовано, чи вважають вони достатнім навчально-
методичне забезпечення навчальних дисциплін, які вивчалися ними. Мається на увазі, чи наявні навчальні
посібники, фахова література, методичні вказівки до лабораторних занять, курсових робіт тощо, а також чи
забезпечено доступ до них. Як виявилося, 21 чол. з усіх опитаних здобувачів освіти, що складає 87,5%, вважає
навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін таким, що відповідає критерію достатності, або ж
думає, що воно, швидше, є достатнім, ніж навпаки.

Група

Варіанти відповідей

вважаю, що є достатнім
думаю, що, швидше, так, 

ніж ні

думаю, що, швидше, ні, 

ніж так

вважаю, що не є 

достатнім

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %

Відділення інформаційних технологій, менеджменту та туризму

Т-415 1 25 2 50 - - 1 25

Відділення телекомунікацій та електронних систем

КН-421 8 61,5 4 30,8 1 7,7 - -

Відділення транспорту та інженерної механіки

ПМ-422 4 57,1 2 28,6 1 14,3 - -

РАЗОМ 13 54,2 8 33,3 2 8,3 1 4,2



Чи достатнім є матеріально-технічне забезпечення навчальних дисциплін, 
що вивчалися (оснащеність аудиторій мультимедійним, комп’ютерним, 
лабораторним обладнанням, програмним забезпеченням тощо)?

Результати проведеного опитування здобувачів освіти дали змогу з’ясувати, чи, як вважають респонденти,
матеріально-технічне забезпечення навчальних дисциплін, які вони вивчали, є достатнім, щоб створити
необхідні умови для подання навчального матеріалу. Мова йде, зокрема, про оснащеність аудиторій
мультимедійним, комп’ютерним, лабораторним обладнанням, програмним забезпеченням тощо. Як
підтвердили у своїх відповідях опитані здобувачі освіти, а саме 21 чол., що дорівнює 87,5% усіх учасників
моніторингового заходу, матеріально-технічне забезпечення з навчальних дисциплін є достатнім або, швидше,
достатнім, ніж навпаки.

Група

Варіанти відповідей

вважаю, що є достатнім
думаю, що, швидше, так, 

ніж ні

думаю, що, швидше, ні, 

ніж так

вважаю, що не є 

достатнім

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %

Відділення інформаційних технологій, менеджменту та туризму

Т-415 3 75 1 25 - - - -

Відділення телекомунікацій та електронних систем

КН-421 12 92,3 - - 1 7,7 - -

Відділення транспорту та інженерної механіки

ПМ-422 2 28,6 3 42,9 2 28,6 - -

РАЗОМ 17 70,8 4 16,7 3 12,5 - -



РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ FEEDBACK ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ 
ОСВІТИ ПО ЗАВЕРШЕННІ ВИВЧЕННЯ НИМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Моніторинговий захід у формі проведення процедури feedback для
здобувачів освіти за результатами вивчення ними навчальних дисциплін
здійснювався з метою об’єктивного інформаційного відображення стану й
динаміки якості надання освітніх послуг, якості підготовки здобувачів освіти.

Учасниками моніторингового заходу в ролі респондентів виступили студенти
ІІІ-IV курсів спеціальності «Туризм» (у кількості 27 чол.), студенти ІІІ-IV курсів
спеціальності «Комп’ютерні науки» (у кількості 25 чол.), студенти ІІІ курсу
спеціальності «Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка» (у
кількості 16 чол.), а також студенти ІІІ-IV курсів спеціальності «Прикладна
механіка» (у кількості 10 чол.). Загальна кількість студентів, які прийняли
участь в опитуванні, що стосувалося питання якості вивчення навчальних
дисциплін, склала 78 чол.

За результатами проведення процедури feedback для здобувачів освіти по
завершенні вивчення ними навчальних дисциплін було сформовано єдину
базу даних щодо результатів моніторингу якості освітньої діяльності у
Коледжі.



Скажіть, чи у повній мірі розкривається практична складова при вивченні 
навчальної дисципліни, тобто чи часто Ви отримуєте для виконання 
практичні завдання?

Результати проведеного опитування здобувачів освіти дали змогу встановити, що практична складова при
вивченні навчальної дисципліни розкривається у повній мірі. Зокрема, це підтвердили 66 чол. зі 78 опитаних
здобувачів освіти, що складає 84,6%. Поряд з цим, 12 чол., що дорівнює 15,4% всіх опитаних студентів, або
заперечили відповідь переважної більшості осіб, які прийняли участь в опитуванні, або виявили бажання
практикуватися у більшій мірі.

Група

Варіанти відповідей

так, практична складова розкривається 

у повній мірі

ні, завдання практичного змісту 

виконуються не часто
я би хотів практикуватися у більшій мірі

К-сть % К-сть % К-сть %

Відділення інформаційних технологій, менеджменту та туризму

Т-315 9 75 - - 3 25

Т-415 13 86,7 2 13,3 - -

Разом 22 81,5 2 7,4 3 11,1

Відділення телекомунікацій та електронних систем

КН-321 15 88,2 - - 2 11,8

КН-421 8 100 - - - -

Разом 23 92 - - 2 8

ЕА-324 15 93,8 1 6,3 - -

Відділення транспорту та інженерної механіки

ПМ-322 1 50 1 50 - -

ПМ-422 5 62,5 3 37,5 - -

Разом 6 60 4 40 - -

РАЗОМ 66 84,6 7 9 5 6,4



Які форми оцінювання рівня знань, умінь, навичок використовує викладач у 
процесі поточного контролю?

За результатами проведеного опитування здобувачів освіти було з’ясовано, які форми оцінювання рівня знань,
умінь і навичок використовує викладач у процесі поточного контролю. Зокрема, отримані від здобувачів освіти,
які приймали участь в анкетуванні, відповіді дали змогу розмістити всі форми оцінювання рівня знань, умінь і
навичок, використовувані викладачем у процесі поточного контролю, за критерієм поширеності у такому
порядку: 1) виконання практичних завдань; 2) виконання тестових завдань; 3) усне опитування; 4) письмове
опитування; 5) інші форми. Зокрема, на перші три форми поточного контролю припадає, відповідно, 56 (29%),
55 (28,5%) і 50 (25,9%) відповідей опитаних здобувачів освіти.

Група

Варіанти відповідей

письмове опитування усне опитування
виконання практичних 

завдань

виконання тестових 

завдань

інше (якщо форми 

оцінювання не було у 

переліку)

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %

Відділення інформаційних технологій, менеджменту та туризму

Т-315 8 25 9 28,1 6 18,8 9 28,1 - -

Т-415 9 22 8 19,5 9 22 13 31,7 2 4,9

Разом 17 23,3 17 23,3 15 20,5 22 30,1 2 2,7

Відділення телекомунікацій та електронних систем

КН-321 4 9,1 11 25 17 38,6 12 27,3 - -

КН-421 1 5,6 5 27,8 8 44,4 4 22,2 - -

Разом 5 8,1 16 25,8 25 40,3 16 25,8 - -

ЕА-324 5 13,2 11 28,9 11 28,9 11 28,9 - -

Відділення транспорту та інженерної механіки

ПМ-322 - - 1 33,3 2 66,7 - - - -

ПМ-422 3 17,6 5 29,4 3 17,6 6 35,3 - -

Разом 3 15 6 30 5 25 6 30 - -

РАЗОМ 30 15,5 50 25,9 56 29 55 28,5 2 1



До яких інформаційних джерел Ви зверталися при вивченні навчальної 
дисципліни, як того вимагав викладач?

Отримані результати проведеного анкетування здобувачів освіти дали змогу з’ясувати, до яких інформаційних
джерел вони зверталися при вивченні навчальної дисципліни, як того вимагав викладач. Більше половини
опитаних студентів у кількості 45 чол., що складає 57,7% всіх опитаних респондентів, дали знати, що вони
зверталися до навчальних матеріалів, розміщених на дистанційній платформі. Поряд з ними, 31 чол. зі 78
опитаних здобувачів освіти, що дорівнює 39,7%, додатково переглядав інтернет-джерела. Тільки 2 чол. або
2,6% додатково зверталися до навчальної літератури з бібліотеки, щоб у повній мірі освоїти навчальний
матеріал.

Група

Варіанти відповідей

звертався до навчальних матеріалів, 

розміщених на дистанційній платформі

додатково переглядав інтернет-

джерела

додатково звертався до навчальної 

літератури з бібліотеки

К-сть % К-сть % К-сть %

Відділення інформаційних технологій, менеджменту та туризму

Т-315 10 83,3 2 16,7 - -

Т-415 11 73,3 3 20 1 6,7

Разом 21 77,8 5 18,5 1 3,7

Відділення телекомунікацій та електронних систем

КН-321 5 29,4 12 70,6 - -

КН-421 4 50 4 50 - -

Разом 9 36 16 64 - -

ЕА-324 10 62,5 6 37,5 - -

Відділення транспорту та інженерної механіки

ПМ-322 1 50 1 50 - -

ПМ-422 4 50,0 3 37,5 1 12,5

Разом 5 50 4 40 1 10

РАЗОМ 45 57,7 31 39,7 2 2,6



Чи важко Вам вдавалося засвоїти навчальний матеріал, що подавався 
викладачем?

У процесі анкетування здобувачів освіти важливо було з’ясувати, чи важко їм вдавалося засвоїти навчальний
матеріал, що подавався викладачем. Як підтвердили отримані від респондентів відповіді, 70 чол. зі 78 опитаних
осіб, що дорівнює 89,7%, дали знати, що у них не виникало ніяких труднощів зі засвоєнням навчального
матеріалу, що подавався викладачем, або їм тільки частково потрібно було прикласти додаткові зусилля, щоб
засвоїти навчальний матеріал з навчальної дисципліни.

Група

Варіанти відповідей

так, мені вдавалося важко
ні, у мене не виникало ніяких 

труднощів

мені тільки частково потрібно було 

прикласти додаткові зусилля

К-сть % К-сть % К-сть %

Відділення інформаційних технологій, менеджменту та туризму

Т-315 1 8,3 4 33,3 7 58,3

Т-415 1 6,7 7 46,7 7 46,7

Разом 2 7,4 11 40,7 14 51,9

Відділення телекомунікацій та електронних систем

КН-321 4 23,5 2 11,8 11 64,7

КН-421 - - 3 37,5 5 62,5

Разом 4 16 5 20 16 64

ЕА-324 2 12,5 6 37,5 8 50

Відділення транспорту та інженерної механіки

ПМ-322 - - - - 2 100

ПМ-422 - - 5 62,5 3 37,5

Разом - - 5 50 5 50

РАЗОМ 8 10,3 27 34,6 43 55,1



Який режим навчальної діяльності – очний чи дистанційний, дає Вам змогу 
отримувати якісні знання з навчальної дисципліни?

Результати проведеного опитування здобувачів освіти дали змогу встановити, який режим навчальної
діяльності – очний чи дистанційний, дає їм змогу отримувати якісні знання з навчальної дисципліни. Як було
виявлено, порівняно більша кількість студентів, а саме 35 чол., що складає 44,9% всіх опитаних здобувачів
освіти, заявила, що саме очний режим навчальної діяльності дає змогу отримувати якісні знання з навчальної
дисципліни. Дві інші порівняно рівні групи студентів у кількості, відповідно, 22 чол. (28,2%) і 21 чол. (26,9%)
дали знати, що для них режим роботи не має ніякого значення або режимом навчальної діяльності, який дає
змогу отримувати якісні знання з навчальної дисципліни, є дистанційний.

Група

Варіанти відповідей

для мене, це очний режим роботи
для мене, це дистанційний режим 

роботи

для мене режим роботи не має ніякого 

значення

К-сть % К-сть % К-сть %

Відділення інформаційних технологій, менеджменту та туризму

Т-315 4 33,3 5 41,7 3 25

Т-415 11 73,3 2 13,3 2 13,3

Разом 15 55,6 7 25,9 5 18,5

Відділення телекомунікацій та електронних систем

КН-321 8 47,1 7 41,2 2 11,8

КН-421 1 12,5 3 37,5 4 50

Разом 9 36 10 40 6 24

ЕА-324 7 43,8 2 12,5 7 43,8

Відділення транспорту та інженерної механіки

ПМ-322 1 50 - - 1 50

ПМ-422 3 37,5 2 25 3 37,5

Разом 4 40 2 20 4 40

РАЗОМ 35 44,9 21 26,9 22 28,2



РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНИХ 
ДИСЦИПЛІН ШЛЯХОМ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ

Оцінювання якості знань здобувачів освіти шляхом проведення поточного
контролю здійснювалося з метою перевірки засвоєння ними навчального
матеріалу, а також перевірки практичних навичок і умінь самостійно
опрацьовувати, публічно чи письмово представляти навчальний матеріал.

Учасниками моніторингового заходу в ролі респондентів виступили студенти
ІІ-IV курсів спеціальності «Туризм», студенти ІІ-IV курсів спеціальності
«Комп’ютерні науки», студенти ІІ-IІІ курсів спеціальності «Електроенергетика,
електротехніка, електромеханіка», а також студенти ІІІ-IV курсів
спеціальності «Прикладна механіка». Загальна кількість студентів, якість
знань яких була оцінена шляхом проведення поточного контролю, складає
загальну кількість студентів у навчальних групах.

За результатами оцінювання якості знань здобувачів освіти шляхом
проведення поточного контролю розроблено рекомендації для прийняття
управлінських рішень щодо коригування небажаних диспропорцій і
досягнення заданих параметрів якості освіти.



Результати оцінювання якості знань студентів групи Т-315 з навчальних 
дисциплін за результатами поточного контролю

Як було з’ясовано за результатами поточного контролю,

проведеного під час освоєння студентами ІІІ курсу, які

навчаються за спеціальністю «Туризм», навчального

матеріалу з навчальних дисциплін поточного семестру,

рівень якості їхніх знань відповідає таким показникам: з

«Географії туризму» – більше 50%; з «Основ

філософських знань», «Організації екскурсійного

обслуговування», «Основ менеджменту» і «Основ

маркетингу» – більше 60%; з «Іноземної мови за

професійним спрямуванням (англійської)», «Іноземної

мови за професійним спрямуванням (німецької)»,

«Рекреаційної географії», «Технологій та організації

туристичного обслуговування» і «Іноземної мови

(польської)» – більше 70%; з «Фізичного виховання» –

більше 80%; з «Етики і естетики» – більше 90%. У

середньому рівень якості знань студентів ІІІ курсу, які

навчаються за спеціальністю «Туризм», що був

встановлений за результатами поточного контролю,

проведеного у процесі вивчення ними навчальних

дисциплін у поточному семестрі, склав 74%.



Результати оцінювання якості знань студентів групи Т-415 з навчальних 
дисциплін за результатами поточного контролю

Отримані результати поточного контролю, проведеного у

процесі освоєння студентами IV курсу, які навчаються за

спеціальністю «Туризм», навчального матеріалу з

навчальних дисциплін поточного семестру, дали змогу

встановити, що рівень якості їхніх знань відповідає

таким показникам: більше 50% – з «Основ

менеджменту»; 65% – з «Правового регулювання в

туристичній діяльності», «Спеціалізованого туризму» і

«Іноземної мови (польської)»; більше 70% – з «Основ

психології», «Безпеки життєдіяльності», «Основ

маркетингу», «Організації ресторанного

обслуговування», «Охорони праці в галузі» і

«Професійного етикету та психології спілкування»;

більше 80% – з «Іноземної мови в туристичній індустрії

(англійської)» і «Другої іноземної мови в туристичній

індустрії (німецької)». Середнє значення показника

якості знань студентів IV курсу, які навчаються за

спеціальністю «Туризм», розраховане за результатами

поточного контролю, проведеного у процесі вивчення

ними навчальних дисциплін у поточному семестрі,

складає 71%.



Результати оцінювання якості знань студентів групи КН-221 з навчальних 
дисциплін за результатами поточного контролю

За отриманими результатами оцінювання якості знань

студентів ІІ курсу, які навчаються за спеціальністю

«Комп’ютерні науки», з усіх навчальних дисциплін, що

було проведено у процесі поточного контролю у

поточному семестрі, можна підсумувати: якість знань,

яка вище 90%, продемонстрували студенти з

«Англійської мови» і «Географії»; якість знань, рівну або

вищу за 80%, – з «Математики», «Історії України»,

«Культурології», «Економічної теорії», «Лінійної алгебри

та аналітичної геометрії» і «Алгоритмізації та

програмування»; якість знань, яка вище за 70%, – з

«Основ правознавства» і «Захисту України»; якість

знань, що перевищує 60%, – з «Української мови»,

«Фізичної культури» і «Основ автоматики і

робототехніки»; якість знань, яка є вищою за 50%, – з

«Фізики і астрономії» і «Фізики». Середнє значення

якості знань студентів ІІ курсу, які навчаються за

спеціальністю «Комп’ютерні науки», з усіх навчальних

дисциплін поточного семестру, що було встановлено

шляхом проведення поточного контролю, складає 77%.



УСПІШНІСТЬ Й НАВЧАЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗА 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Аналіз успішності й навчальних досягнень здобувачів освіти за результатами
проведення підсумкового контролю здійснювався з метою оцінки результатів
навчання здобувачів освіти на проміжних або заключному етапах навчання.

Учасниками моніторингового заходу в ролі респондентів виступили студенти
ІІІ-IV курсів спеціальності «Туризм», студенти ІІІ-IV курсів спеціальності
«Комп’ютерні науки», студенти IІІ курсу спеціальності «Електроенергетика,
електротехніка, електромеханіка», а також студенти ІІІ-IV курсів
спеціальності «Прикладна механіка». Загальна кількість студентів,
успішність й навчальні досягнення яких були проаналізовані шляхом
проведення підсумкового контролю, складає загальну кількість студентів у
навчальних групах.

За результатами аналізу успішності й навчальних досягнень здобувачів
освіти по завершенні підсумкового контролю розроблено рекомендації для
прийняття управлінських рішень щодо коригування небажаних диспропорцій
і досягнення заданих параметрів якості освіти.



Результати оцінювання якості знань студентів групи Т-315 з навчальних 
дисциплін за результатами підсумкового контролю

Отримані результати підсумкового контролю,

проведеного по завершенні вивчення студентами ІІІ

курсу, які навчаються за спеціальністю «Туризм»,

навчальних дисциплін поточного семестру, дали змогу

встановити різні рівні якості їхніх знань, що відповідають

наступним показникам: з «Географії туризму» – 50%; з

«Основ філософських знань», «Організації

екскурсійного обслуговування», «Основ менеджменту» і

«Основ маркетингу» – більше 60%; з «Іноземної мови за

професійним спрямуванням (англійської)», «Іноземної

мови за професійним спрямуванням (німецької)»,

«Рекреаційної географії», «Технологій та організації

туристичного обслуговування» і «Іноземної мови

(польської)» – більше 70%; з «Фізичного виховання» –

більше 80%; з «Етики і естетики» – більше 90%.

Середнє значення показника якості знань студентів ІІІ

курсу, які навчаються за спеціальністю «Туризм»,

розраховане за результатами підсумкового контролю,

проведеного по завершенні вивчення ними навчальних

дисциплін у поточному семестрі, складає 74%.



Результати оцінювання якості знань студентів групи Т-415 з навчальних 
дисциплін за результатами підсумкового контролю

У результаті проведення підсумкового контролю по

завершенні вивчення студентами IV курсу, які

навчаються за спеціальністю «Туризм», навчальних

дисциплін поточного семестру було встановлено різні

рівні якості їхніх знань, що відповідають таким

показникам: більше 50% – з «Основ менеджменту»; 65%

– з «Правового регулювання в туристичній діяльності»,

«Спеціалізованого туризму» і «Іноземної мови

(польської)»; більше 70% – з «Основ психології»,

«Безпеки життєдіяльності», «Основ маркетингу»,

«Організації ресторанного обслуговування», «Охорони

праці в галузі» і «Професійного етикету та психології

спілкування»; більше 80% – з «Іноземної мови в

туристичній індустрії (англійської)» і «Другої іноземної

мови в туристичній індустрії (німецької)». Середнє

значення показника якості знань студентів IV курсу, які

навчаються за спеціальністю «Туризм», розраховане за

результатами проведення підсумкового контролю по

завершенні вивчення ними навчальних дисциплін у

поточному семестрі, дорівнює 71%.



РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У МЕЖАХ МОНІТОРИНГУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ 
ДОБРОЧЕСНОСТІ У ВСП «ТФК ТНТУ»

Моніторинг забезпечення функціонування системи дотримання академічної
доброчесності у ВСП «ТФК ТНТУ» шляхом опитування здобувачів освіти
здійснювався з метою встановлення рівня поінформованості здобувачів
освіти щодо принципів академічної доброчесності, їх дотримання
учасниками освітнього процесу.

Учасниками моніторингового заходу в ролі респондентів виступили студенти
ІІІ-IV курсів спеціальності «Туризм» (у кількості 10 чол.), студенти IV курсу
спеціальності «Комп’ютерні науки» (у кількості 14 чол.), а також студенти IV
курсу спеціальності «Прикладна механіка» (у кількості 3 чол.). Загальна
кількість студентів, які прийняли участь в опитуванні, що стосувалося
питання функціонування системи дотримання академічної доброчесності у
ВСП «ТФК ТНТУ», склала 27 чол.

За результатами опитування здобувачів освіти у межах моніторингу
забезпечення функціонування системи дотримання академічної
доброчесності у ВСП «ТФК ТНТУ» розроблено рекомендації для прийняття
ефективних управлінських рішень щодо вдосконалення освітнього процесу.



Чи розумієте Ви під академічною доброчесністю систему етичних принципів і 
визначених законом правил, якими зобов’язані керуватися учасники 
освітнього процесу?

Отримані результати опитування здобувачів освіти дали змогу з’ясувати, чи знають вони тлумачення
академічної доброчесності. Як виявилося, опитані студенти, у переважній своїй більшості, а саме у кількості 20
чол., що складає 74,1% усіх опитаних здобувачів освіти, під академічною доброчесністю розуміють систему
етичних принципів і визначених законом правил, якими зобов’язані керуватися учасники освітнього процесу.
Саме таке визначення подається у Законі України «Про освіту».

Група

Варіанти відповідей

мені важко відповісти
ні, я знаю інше 

тлумачення

я тільки частково 

погоджуюся з цим 

визначенням

саме так я розумію 

академічну доброчесність

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %

Відділення інформаційних технологій, менеджменту та туризму

Т-315 1 20 - - 1 20 3 60

Т-415 - - - - 2 40 3 60

Разом 1 10 - - 3 30 6 60

Відділення телекомунікацій та електронних систем

КН-421 - - - - 2 14,3 12 85,7

Відділення транспорту та інженерної механіки

ПМ-422 - - - - 1 33,3 2 66,7

РАЗОМ 1 3,7 - - 6 22,2 20 74,1



Чи подають Вам інформацію викладачі про процедури дотримання 
академічної доброчесності під час освітнього процесу?

Результати проведеного опитування здобувачів освіти дали змогу встановити, що переважна їх більшість,
зокрема 15 чол. з 27 студентів, що дорівнює 55,6%, отримали інформацію від викладачів про процедури
дотримання академічної доброчесності під час освітнього процесу, а 7 чол., що дорівнює 25,9%, отримали
інформацію такого змісту тільки частково.

Група

Варіанти відповідей

ні, не подають такої інформації
тільки частково подають 

інформацію такого змісту
так, мені подали таку інформацію

К-сть % К-сть % К-сть %

Відділення інформаційних технологій, менеджменту та туризму

Т-315 2 40 - - 3 60

Т-415 1 20 3 60 1 20

Разом 3 30 3 30 4 40

Відділення телекомунікацій та електронних систем

КН-421 2 14,3 3 21,4 9 64,3

Відділення транспорту та інженерної механіки

ПМ-422 - - 1 33,3 2 66,7

РАЗОМ 5 18,5 7 25,9 15 55,6



Чи ознайомили Вас з основними методами уникнення академічного плагіату 
(до таких методів відносять цитування, перефразування, узагальнення)?

Як засвідчили результати проведеного опитування здобувачів освіти, переважна більшість з них, а саме 20
чол., що складає 74,1%, обізнані у питанні застосування методів уникнення академічного плагіату під час
написання студентських робіт, зокрема, вони знають про такі основні методи, як цитування, перефразування,
узагальнення, які застосовують у процесі підготовки студентських робіт.

Група

Варіанти відповідей

ні, мене не ознайомили
я тільки частково знаю про такі 

методи
так, я обізнаний у цьому питанні

К-сть % К-сть % К-сть %

Відділення інформаційних технологій, менеджменту та туризму

Т-315 1 20 - - 4 80

Т-415 - - 1 20 4 80

Разом 1 10 1 10 8 80

Відділення телекомунікацій та електронних систем

КН-421 - - 4 28,6 10 71,4

Відділення транспорту та інженерної механіки

ПМ-422 - - 1 33,3 2 66,7

РАЗОМ 1 3,7 6 22,2 20 74,1



Чи доцільним є ознайомлення з нормативними документами, які 
популяризують необхідність дотримання академічної доброчесності у 
процесі навчальної діяльності?

Не зважаючи на те, що половина опитаних студентів, а саме 13 чол., що складає 48,1%, висловили намір
самостійно ознайомитися з нормативними документами, положення яких популяризують необхідність
дотримання академічної доброчесності у процесі навчальної діяльності, все ж таки, варто це зробити, оскільки
інша половина опитаних респондентів, у такій самій кількості та з такою самою часткою, дали знати, що вони
потребують такої інформації.

Група

Варіанти відповідей

ні, я вже ознайомлений так, це доцільно зробити
я поцікавлюся цією інформацією 

самостійно

К-сть % К-сть % К-сть %

Відділення інформаційних технологій, менеджменту та туризму

Т-315 - - 2 40 3 60

Т-415 - - 1 20 4 80

Разом - - 3 30 7 70

Відділення телекомунікацій та електронних систем

КН-421 1 7,1 8 57,1 5 35,7

Відділення транспорту та інженерної механіки

ПМ-422 - - 2 66,7 1 33,3

РАЗОМ 1 3,7 13 48,1 13 48,1



На Вашу думку, які види покарання за порушення академічної доброчесності є 
найбільш доцільними?

У процесі опитування здобувачі освіти висловили власну думку стосовно найбільшої доцільності застосування
тих чи інших видів покарання за порушення академічної доброчесності. Зокрема, до найбільш доцільних видів
покарання, які необхідно застосовувати за порушення академічної доброчесності, здобувачі освіти, які
відповідали на поставлене запитання, віднесли такі: призначення додаткових контрольних заходів (у формі
контрольної роботи, тестів тощо); повторне проходження оцінювання знань (у формі контрольної роботи,
екзамену тощо); повторне написання курсової та іншої роботи; відрахування зі закладу освіти; повторне
вивчення навчальної дисципліни. На думку студентів, які приймали участь в опитування, перші два види
покарання за порушення академічної доброчесності можна вважати найбільш доцільними, оскільки їх
визначили, відповідно, 10 чол., що складає 37%, і 9 чол., що дорівнює 33,3%.

Група

Варіанти відповідей

повторне 

написання 

курсової та іншої 

роботи

позбавлення 

наданих закладом 

освіти пільг з 

оплати за 

навчання

позбавлення 

академічної 

стипендії

відрахування зі 

закладу освіти

повторне вивчення 

навчальної 

дисципліни

призначення 

додаткових 

контрольних 

заходів 

(контрольної 

роботи, тестів 

тощо)

повторне 

проходження 

оцінювання знань 

(контрольна 

робота, екзамен 

тощо)

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %

Відділення інформаційних технологій, менеджменту та туризму

Т-315 2 40 - - - - - - - - 2 40 1 20

Т-415 - - - - - - - - - - 1 20 4 80

Разом 2 20 - - - - - - - - 3 30 5 50

Відділення телекомунікацій та електронних систем

КН-421 - - - - - - 3 21,4 1 7,1 6 42,9 4 28,6

Відділення транспорту та інженерної механіки

ПМ-422 2 66,7 - - - - - - - - 1 33,3 - -

РАЗОМ 4 14,8 - - - - 3 11,1 1 3,7 10 37 9 33,3



РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЩОДО ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Моніторинговий захід у формі проведення опитувань здобувачів освіти щодо
якості організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання
здійснювався з метою об’єктивного інформаційного відображення стану
якості освітнього процесу, відстеження динаміки якості надання освітніх
послуг, ефективності управління якістю підготовки фахівців в умовах
дистанційного навчання.

Учасниками моніторингового заходу в ролі респондентів виступили студенти
ІІ-IV курсів спеціальності «Туризм» (у кількості 46 чол.), студенти ІІ-IV курсів
спеціальності «Комп’ютерні науки» (у кількості 85 чол.), студенти ІІ-IІІ курсів
спеціальності «Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка» (у
кількості 28 чол.), а також студенти ІІІ-IV курсів спеціальності «Прикладна
механіка» (у кількості 11 чол.). Загальна кількість студентів, які прийняли
участь в опитуванні, що стосувалося питань якості організації освітнього
процесу в умовах дистанційного навчання, склала 170 чол.

За результатами проведеного опитування здобувачів освіти щодо якості
організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання підготовлено
узагальнені інформаційно-аналітичні матеріали, а також розроблено основні
методичні вказівки та рекомендації з метою оперативного реагування на
виявлені порушення щодо проходження освітнього процесу в Коледжі.



Скажіть відверто, чи адаптувалися Ви на сьогоднішній час до умов, в яких 
проходить дистанційне навчання?

Здобувачі освіти, які прийняли участь в опитуванні, майже всі, що становить 93,5% (159 чол.) усіх опитаних
респондентів, цілком адаптувалися на сьогоднішній час до умов, в яких проходить дистанційне навчання, або ж
зробили це у більшій мірі.

Група

Варіанти відповідей

так, цілком адаптувався у більшій мірі, адаптувався у більшій мірі, не адаптувався ні, досі зовсім не адаптувався

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %

Відділення інформаційних технологій, менеджменту та туризму

Т-215 9 36 15 60 1 4 - -

Т-315 5 55,6 3 33,3 1 11,1 - -

Т-415 4 33,3 7 58,3 - - 1 8,3

Разом 18 39,1 25 54,3 2 4,3 1 2,2

Відділення телекомунікацій та електронних систем

КН-221 13 68,4 6 31,6 - - - -

КН-223 7 38,9 9 50 2 11,1 - -

КН-321 16 53,3 10 33,3 4 13,3 - -

КН-421 13 72,2 4 22,2 1 5,6 - -

Разом 49 57,6 29 34,1 7 8,2 - -

ЕА-224 7 70 3 30 - - - -

ЕА-324 8 44,4 10 55,6 - - - -

Разом 15 53,6 13 46,4 - - - -

Відділення транспорту та інженерної механіки

ПМ-322 3 50 2 33,3 1 16,7 - -

ПМ-422 3 60 2 40 - - - -

Разом 6 54,5 4 36,4 1 9,1 - -

РАЗОМ 88 51,8 71 41,8 10 5,9 1 0,6



Чи створено Вам усі необхідні умови для зручного навчання у дистанційному 
режимі?

Опитаним здобувачам освіти, що складає 96,5% (164 чол.) усіх опитаних респондентів, за їхніми словами,
створено всі необхідні умови для зручного навчання у дистанційному режимі, або ж зроблено це у більшій мірі.

Група

Варіанти відповідей

так, створено такі умови
у більшій мірі, створено такі 

умови

у більшій мірі, не створено такі 

умови
ні, таких умов не створено

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %

Відділення інформаційних технологій, менеджменту та туризму

Т-215 5 20 20 80 - - - -

Т-315 2 22,2 6 66,7 1 11,1 - -

Т-415 5 41,7 6 50 - - 1 8,3

Разом 12 26,1 32 69,6 1 2,2 1 2,2

Відділення телекомунікацій та електронних систем

КН-221 12 63,2 7 36,8 - - - -

КН-223 12 66,7 5 27,8 1 5,6 - -

КН-321 12 40 17 56,7 1 3,3 - -

КН-421 12 66,7 6 33,3 - - - -

Разом 48 56,4 35 41,2 2 2,4 - -

ЕА-224 10 100 - - - - - -

ЕА-324 7 38,9 9 50 2 11,1 - -

Разом 17 60,7 9 32,1 2 7,1 - -

Відділення транспорту та інженерної механіки

ПМ-322 3 50 3 50 - - - -

ПМ-422 2 40 3 60 - - - -

Разом 5 45,5 6 54,5 - - - -

РАЗОМ 82 48,2 82 48,2 5 2,9 1 0,6



Відзначте, які форми навчальної діяльності, найчастіше, використовують 
викладачі у процесі онлайн-навчання?

За словами здобувачів освіти, найбільш поширеними формами навчальної діяльності, які використовують
викладачі у процесі онлайн-навчання, є такі: проведення відео-занять, онлайн-тестування, розміщення
навчальних матеріалів, видача завдань для самостійного виконання і перевірка завдань, які виконуються
самостійно. Названі форми навчальної діяльності за критерієм поширеності розмістили, відповідно, 27,8% (149
чол.), 23,3% (125 чол.), 18,8% (101 чол.), 15,5% (83 чол.) і 12,5% (67 чол.) усіх опитаних здобувачів освіти.

Група

Варіанти відповідей

проведення відео-

занять

видача завдань 

для самостійного 

виконання

перевірка завдань, 

які виконуються 

самостійно

розміщення 

навчальних 

матеріалів

онлайн-тестування

проведення 

індивідуальних 

занять

інше (якщо Ви 

вибрали саме цей 

варіант)

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %

Відділення інформаційних технологій, менеджменту та туризму

Т-215 16 22,9 11 15,7 13 18,6 9 12,9 20 28,6 1 1,4 - -

Т-315 8 25 4 12,5 3 9,4 8 25 9 28,1 - - - -

Т-415 8 21,1 10 26,3 3 7,9 6 15,8 9 23,7 2 5,3 - -

Разом 32 22,9 25 17,9 19 13,6 23 16,4 38 27,1 3 2,1 - -

Відділення телекомунікацій та електронних систем

КН-221 19 29,2 6 9,2 7 10,8 14 21,5 17 26,2 1 1,5 1 1,5

КН-223 17 26,2 9 13,8 12 18,5 12 18,5 16 24,6 1 1,5 - -

КН-321 30 31,3 14 14,6 10 10,4 19 19,8 20 20,8 3 3,1 - -

КН-421 18 27,7 10 15,4 12 18,5 12 18,5 11 16,9 2 3,1 - -

Разом 84 28,7 39 13,3 41 14 57 19,5 64 21,8 7 2,4 1 0,3

ЕА-224 8 26,7 7 23,3 3 10 6 20 6 20 - - - -

ЕА-324 18 36 6 12 4 8 11 22 11 22 - - - -

Разом 26 32,5 13 16,3 7 8,8 17 21,2 17 21,2 - - - -

Відділення транспорту та інженерної механіки

ПМ-322 4 28,6 3 21,4 - - 4 28,6 3 21,4 - - - -

ПМ-422 3 33,3 3 33,3 - - - - 3 33,3 - - - -

Разом 7 30,4 6 26,1 - - 4 17,4 6 26,1 - - - -

РАЗОМ 149 27,8 83 15,5 67 12,5 101 18,8 125 23,3 10 1,9 1 0,2



Які, на Вашу думку, основні переваги дистанційного навчання?

За висловленою думкою здобувачів освіти, основними перевагами дистанційного навчання можна вважати такі:
наявність додаткового часу для самоосвіти й творчості; можливість регулювання власного режиму
навантаження; можливість повторного перегляду відеозапису лекцій. Відповідно, з такими перевагами
дистанційного навчання погодилися 37,5% (115 чол.), 36,8% (113 чол.) і 21,8% (67 чол.) усіх опитаних здобувачів
освіти.

Група

Варіанти відповідей

регулювання власного режиму 

навантаження

додатковий час для самоосвіти 

й творчості

можливість повторно 

подивитися відеозапис лекцій

інше (якщо Ви вибрали саме 

цей варіант)

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %

Відділення інформаційних технологій, менеджменту та туризму

Т-215 19 45,2 12 28,6 11 26,2 - -

Т-315 4 33,3 6 50 1 8,3 1 8,3

Т-415 9 50 8 44,4 1 5,6 - -

Разом 32 44,4 26 36,1 13 18,1 1 1,4

Відділення телекомунікацій та електронних систем

КН-221 11 31,4 14 40 6 17,1 4 11,4

КН-223 14 35,9 12 34,3 11 31,4 2 5,7

КН-321 19 35,8 24 45,3 9 17 1 1,9

КН-421 15 37,5 14 35 10 25 1 2,5

Разом 59 35,3 64 38,3 36 21,6 8 4,8

ЕА-224 5 23,8 9 42,9 6 28,6 1 4,8

ЕА-324 13 43,3 8 26,7 7 23,3 2 6,7

Разом 18 35,3 17 33,3 13 25,5 3 5,9

Відділення транспорту та інженерної механіки

ПМ-322 2 20 5 50 3 30 - -

ПМ-422 2 28,6 3 42,9 2 28,6 - -

Разом 4 23,5 8 47,1 5 29,4 - -

РАЗОМ 113 36,8 115 37,5 67 21,8 12 3,9



Які, на Вашу думку, основні недоліки дистанційного навчання?

Як висловилися здобувачі освіти, основними недоліками дистанційного навчання можна вважати наступні:
недостатність спілкування з однокурсниками; неможливість у повній мірі здійснювати навчання за фаховими
дисциплінами; недостатній особистий контакт з викладачем; надмірне навчальне завантаження студента. Про
такі недоліки дистанційного навчання дали знати, відповідно, 32,8% (97 чол.), 24,3% (72 чол.), 21,3% (63 чол.) і
17,9% (53 чол.) усіх опитаних здобувачів освіти.

Група

Варіанти відповідей

неможливість у повній мірі 

здійснювати навчання за 

фаховими дисциплінами

недостатній особистий 

контакт з викладачем

недостатність спілкування 

з однокурсниками

надмірне навчальне 

завантаження студента

інше (якщо Ви вибрали 

саме цей варіант)

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %

Відділення інформаційних технологій, менеджменту та туризму

Т-215 12 27,3 10 22,7 11 25 11 25 - -

Т-315 6 28,6 4 19 6 28,6 5 23,8 - -

Т-415 4 16 7 28 10 40 3 12 1 4

Разом 22 24,4 21 23,3 27 30 19 21,1 1 1,1

Відділення телекомунікацій та електронних систем

КН-221 3 9,1 8 24,2 13 39,4 6 18,2 3 9,1

КН-223 9 27,3 6 18,2 12 36,4 4 12,1 2 6,1

КН-321 10 20,4 12 24,5 17 34,7 8 16,3 2 4,1

КН-421 5 20,8 6 25 9 37,5 4 16,7 - -

Разом 27 19,4 32 23 51 36,7 22 15,8 7 5

ЕА-224 6 30 3 15 7 35 2 10 2 10

ЕА-324 11 36,7 3 10 8 26,7 7 23,3 1 3,3

Разом 17 34 6 12 15 30 9 18 3 6

Відділення транспорту та інженерної механіки

ПМ-322 4 40 1 10 3 30 2 20 - -

ПМ-422 2 28,6 3 42,9 1 14,3 1 14,3 - -

Разом 6 35,3 4 23,5 4 23,5 3 17,6 - -

РАЗОМ 72 24,3 63 21,3 97 32,8 53 17,9 11 3,7



РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЩОДО ЯКОСТІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОХОДЖЕННЯ НИМИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Моніторинговий захід у формі проведення опитувань здобувачів освіти щодо
якості організації та проходження ними практичної підготовки здійснювався з
метою створення умов для якісної підготовки висококваліфікованих фахівців,
конкурентоспроможних на ринку праці, компетентних та відповідальних, які
вільно володіють своєю професією, готових до постійного професійного
зростання.

Учасниками моніторингового заходу в ролі респондентів виступили студенти
ІІІ-IV курсів спеціальності «Туризм» (у кількості 9 чол.). Зокрема, студенти ІІІ
курсу спеціальності «Туризм» проходили технологічну практику, а студенти
IV курсу спеціальності «Туризм» – виробничу професійну практику.

За результатами проведення опитувань здобувачів освіти щодо якості
організації та проходження ними практичної підготовки сформовано єдину
базу даних щодо результатів моніторингу якості освітньої діяльності у
Коледжі.



Скажіть, чи отримали Ви до початку практики від керівника методичні 
матеріали та консультації щодо оформлення документів?

Результати проведеного анкетування здобувачів освіти дали змогу встановити, що вони до початку практики
отримали від керівника методичні матеріали та консультації щодо оформлення документів. Зокрема, про це у
своїх відповідях повідомили 88,9% усіх опитаних осіб, що відповідає 8 з 9 студентів, які приймали участь в
опитуванні.

Група

Варіанти відповідей

так, мені все дали і повідомили
ні, я не отримав і мене не 

проконсультували

я залишився без відповідей на 

окремі свої запитання

К-сть % К-сть % К-сть %

Відділення інформаційних технологій, менеджменту та туризму

Т-315 6 85,7 - - 1 14,3

Т-415 2 100 - - - -

РАЗОМ 8 88,9 - - 1 11,1



Чи ознайомили Вас зі змістом програми практики?

Як вдалося з’ясувати за результатами проведеного опитування здобувачів освіти, їх ознайомили зі змістом
програми практики, про що дали знати всі опитані студенти у кількості 9 чол., що складає 100%.

Група

Варіанти відповідей

так, мені сказали про її наповнення
ні, я не знав, що є такий 

методичний документ

я дізнався про програму практики 

від студентів старших курсів

К-сть % К-сть % К-сть %

Відділення інформаційних технологій, менеджменту та туризму

Т-315 7 100 - - - -

Т-415 2 100 - - - -

РАЗОМ 9 100 - - - -



Чи знаєте Ви про обов’язки, які покладаються на студентів під час 
проходження практики?

У здобувачів освіти, які приймали участь в опитуванні, було з’ясовано, що вони знають про обов’язки, які
покладаються на студентів під час проходження практики. Інформацію такого змісту 8 чол. з 9 опитаних
здобувачів освіти, що становить 88,9%, отримали від керівника.

Група

Варіанти відповідей

так, мені сказав про них керівник ні, я не знаю цих обов’язків
я поцікавлюся цією інформацією 

самостійно

К-сть % К-сть % К-сть %

Відділення інформаційних технологій, менеджменту та туризму

Т-315 6 85,7 - - 1 14,3

Т-415 2 100 - - - -

РАЗОМ 8 88,9 - - 1 11,1



Чи відомо Вам, що після проходження практики потрібно підготувати 
письмовий звіт про виконання програми та індивідуального завдання?

Проведене анкетування здобувачів освіти дало змогу отримати результати, які засвідчили про те, що опитані
студенти обізнані у питанні підготовки письмового звіту про виконання програми та індивідуального завдання
після проходження практики. Про це дали знати у своїх відповідях на поставлене запитання всі опитані 9 осіб,
що складає 100%.

Група

Варіанти відповідей

так, мені відомо про написання 

звіту
ні, я ще не отримав цієї інформації думаю, що ще скажуть

К-сть % К-сть % К-сть %

Відділення інформаційних технологій, менеджменту та туризму

Т-315 7 100 - - - -

Т-415 2 100 - - - -

РАЗОМ 9 100 - - - -



Чи ознайомили Вас з вимогами, які ставляться до підготовки та оформлення 
звіту за результатами проходження практики?

Отримані результати проведеного анкетування дали змогу встановити, що опитані здобувачі освіти у кількості 9
чол., що становить 100%, володіють інформацією, яка стосується застосування вимог до підготовки та
оформлення звіту, що необхідно робити за результатами проходження практики.

Група

Варіанти відповідей

так, мене ознайомили з такими 

вимогами
ні, я не знаю про них

потрібну інформацію планую 

отримати від студентів, які вже це 

робили

К-сть % К-сть % К-сть %

Відділення інформаційних технологій, менеджменту та туризму

Т-315 7 100 - - - -

Т-415 2 100 - - - -

РАЗОМ 9 100 - - - -



СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГОВИХ ЗАХОДІВ У ВСП 
«ТФК ТНТУ» У ЖОВТНІ-ГРУДНІ 2022 РОКУ

Назва моніторингового заходу
Навчальні групи, які приймали участь у 

моніторингових заходах

Загальна кількість осіб, 

які приймали участь у 

моніторингових 

заходах

Кількість 

сформульованих 

загальних висновків за 

результатами 

моніторингових заходів

Кількість наданих 

методичних вказівок і 

рекомендацій за 

результатами 

моніторингових заходів

Проведення опитувань (анкетувань, оцінювань тощо) здобувачів вищої освіти з

питань реалізації освітніх програм та якості викладання навчальних дисциплін
Т-415 КН-421 ПМ-422 24 10 3

Проведення процедури feedback для здобувачів освіти за результатами

вивчення ними навчальних дисциплін

Т-315

Т-415

КН-321

КН-421

ЕА-324

ПМ-322

ПМ-422
78 10 2

Оцінювання якості знань здобувачів освіти шляхом проведення поточного

контролю

Т-215

Т-315

Т-415

КН-221

КН-223

КН-321

КН-421

ЕА-224

ЕА-324

ПМ-322

ПМ-422

Загальна кількість 

студентів у навчальних 

групах

2 2

Аналіз успішності й навчальних досягнень здобувачів освіти за результатами

проведення підсумкового контролю

Т-315

Т-415

КН-321

КН-421

ЕА-324

ПМ-322

ПМ-422

Загальна кількість 

студентів у навчальних 

групах

2 2

Опитування здобувачів освіти щодо забезпечення функціонування системи

дотримання академічної доброчесності у ВСП «ТФК ТНТУ»

Т-315

Т-415
КН-421 ПМ-422 27 10 3

Проведення опитувань здобувачів освіти щодо якості організації освітнього

процесу в умовах дистанційного навчання

Т-215

Т-315

Т-415

КН-221

КН-223

КН-321

КН-421

ЕА-224

ЕА-324

ПМ-322

ПМ-422
170 10 4

Проведення опитувань здобувачів освіти щодо якості організації та проходження

ними практичної підготовки

Т-315

Т-415
- - 9 10 2

Моніторинг якості організації та підготовки курсових робіт шляхом проведення

опитувань здобувачів освіти
Т-315

КН-321

КН-421
ПМ-422 46 10 3

Моніторинг успішності здобувачів освіти, які навчаються на індивідуальному

плані та зі застосуванням елементів дистанційного навчання
- - ПМ-422 2 3 -
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