
Звіт  

про опитування здобувачів освіти 

Київського фахового коледжу Приватного вищого навчального закладу 

«Університет сучасних знань» 

щодо рівня соціальної підтримки в коледжі. 

 

У відповідності до наказу № 10/1 від 25 лютого 2021 «Про план заходів 

щодо опитування учасників освітнього процесу на період 2021- 2023 рр.  у 

листопаді 2022 року циклова комісія та робоча група по розробці і супроводу  

ОПП шляхом застосування електронних анкет (за допомогою Google форм) 

провела опитування здобувачів освіти Київського фахового коледжу 

Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань» 

Перед проведенням опитування студенти були проінформовані про те, 

що опитування є важливою складовою удосконалення якості освітнього 

процесу і результати опитування мають вплив на удосконалення освітньої 

діяльності. 

В анкетування взяли участь 48  здобувачів освіти. У відсотковому відношенні 

першокурсники склали 52%, 2 курс – 36 %, 3 курс – 6%, 4 курс – 6 %. 

 

1. Чи згодні Ви з тим, що навчання у Київському фаховому коледжі  

Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних 

знань»  відповідає сучасним вимогам? 

 
 

 

2. Які стосунки склались у  Вашій групі? 
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Так, повністю відповідає Так, скоріше відповідає Ні, скоріше не відповідає Ні, не відповідає



 
 

3. Чи відчуваєте Ви допомогу  куратора групи? 

На це питання відповіли так – 82%, частково – 18% 

 

4. Хто допомагає Вам долати труднощі в процесі навчання? 

– Однокурсники (друзі) – 40% 

– Батьки – 20% 

– Викладачі – 12% 

– Куратор – 28% 

5. З якими труднощами за час навчання Ви зіткнулися? 

– Адаптація до вимог викладачів – 12% 

– Освоєння нової системи навчання – 18% 

– Великий обсяг самостійної роботи – 24% 

– Відведення невеликої кількості годин на виконання великого обсягу 

роботи – 35% 

– Процес внутрішньої інтеграції (об’єднання) групи студентів-

першокурсників в інтеграцію цієї групи зі студентським  оточенням – 11% 

6. Чи задоволені Ви рівнем освітньої підтримки в коледжі? 

– Задоволений (а) – 75% 

– Не задоволений (а) – 8% 

– Важко відповісти – 17% 

 

7. Оцініть рівень задоволеності організаційною підтримкою в коледжі? 

– Задоволений (а) – 78% 
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– Не задоволений (а) – 6% 

– Важко відповісти – 16% 

 

8. Чи знаєте Ви, що у коледжі впроваджується політика 

академічної    доброчесності серед учасників освітнього процесу? 

– Так – 88% 

– Ні – 2% 

– Важко відповісти – 10% 

 

9. Чи ознайомлені Ви з документом, який популяризує політику і 

процедури дотримання академічної доброчесності? 

– Так – 77% 

– Ні – 0% 

– Частково – 23% 

 

10. Яким чином коледж популяризує академічну доброчесність 

серед    здобувачів ступеня вищої освіти? 

 

– 24%  відповіли – роз’яснювальні бесіди викладачів зі здобувачами в 

межах правового поля законодавства України 

– 46% відповіли – особисте ознайомлення з Положенням про порядок 

забезпечення академічної доброчесності викладачами коледжу та 

здобувачами освіти на офіційному сайті коледжу 

– 30 % відповіли – через проведення заходів з питань інформаційної 

діяльності щодо правильності  написання наукових та навчальних 

робіт 

 

11. Чи дотримуєтесь Ви принципів академічної доброчесності? 

– Так – 82% 

– Ні – 0% 

– Важко сказати – 18% 

 

12. Наскільки Ви задоволені  консультативною підтримкою? 

– Задоволений (а) – 86%  

– Не задоволений (а) – 4% 

– Важко відповісти – 10% 

 

13. Який рівень Вашої задоволеності соціальною підтримкою? 

– Задоволений (а) – 79%  

– Не задоволений (а) – 5% 

– Важко відповісти – 16%  

 


