
 

У межах внутрішнього моніторингу якості освіти та її удосконалення у 

Львівському інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП» здійснюється анкетування 

здобувачів вищої освіти, випускників,  

роботодавцівhttps://drive.google.com/file/d/1P8Fq3bLezgPI8eRsJbXoHPyR0RCxF

2TR/view. 

Оцінювання за результатами опитування вищевказаних учасників 

освітнього процесу дає можливість визначити думку щодо:  

- якості підготовки фахівців за певною освітньою програмою, рівня 

здобутих життєво необхідних і професійних компетентностей, уміння 

застосовувати теорію на практиці; 

- діяльності науково-педагогічних працівників, застосування інноваційних 

методик навчання в їх роботі;  

- оцінки роботодавців якості підготовки фахівців, їх здатності працювати в 

колективі, націленості на кар’єрне зростання і професійний розвиток тощо.  

В анкетуванні взяло участь 5 (31% від загальної кількості) випускників 

Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» спеціальності «Психологія». 

Оцінювання якості отриманої освіти здійснювалось за десятибальною 

шкалою (1-10), де: «1» - незадовільно, «10» - відмінно за відповідними 

критеріями:  
- я задоволений (а) рівнем отриманих знань та умінь  10 балів - 1 (6%) студент;  

9 балів - 3 (19%) студентів; 

           8 балів - 1 (6%) студент.  

- навчання було сучасне та практично орієнтоване      9 балів - 4 (25%) студентів; 

         8 балів - 1 (6%) студент. 

-оцінювання знань відбувалось прозорота чесно         10 балів - 1 (6%) студент; 

9 балів - 4 (25%) студентів. 

- викладачі використовували сучасні    

педагогічні методи (майстер-класи, навчальні  

дискусії, мозковий штурм, тренінги, ділові                    9 балів - 5 студентів (30%); 

ігри та ін.) 

- проходження виробничих практик сприяло 9 балів - 3 (19%) студентів; 

підвищенню моїх знань та практичних  8 балів - 1 (6%) студент; 

навичок      7 балів - 1 (6%) студент;  

- я мав вільний доступ до електронних  9 балів - 5 (30%) студентів; 

інформаційних ресурсів Академії 

- допоміжний персонал деканату, кафедр та 9 балів - 3 (19%) студентів; 

бібліотеки кваліфіковано та доброзичливо 8 балів - 1 (6%) студент; 

сприяв моєму навчанню    7 балів - 1 (6%) студент; 

- Інститут сприяв моєму працевлаштуванню          8 балів - 3 (19; %) студентів; 

                                                                                           7 балів - 2 (12%) студентів; 

- впродовж навчання мене регулярно 10 балів - 5 (30%) студентів; 

опитували про якість змісту освітньої  

програми, дисциплін та якість викладання 

- я рекомендуватиму іншим навчатись в  10 балів - 1 (6%) студент; 

ЛІ ПрАТ «ВНЗ «МАУП» на моїй спеціальності 9 балів - 4 (25%) студентів; 

- які дисципліни, на мою думку, необхідно ввести до освітнього процесу? 

«Військова психологія», «Психологія лідерства»                 1 (6%) студент;  

«Психологія спорту», «Актуальні проблеми психокорекції»      2 (12%) студентів;   



«Психологія професійної діяльності», «Основи профорієнтації»    1 (6%) студент; 

«Психологія бізнесу», «Психологія реклами»                  1 (6%) студент;  

- які дисципліни необхідно вивести з освітнього процесу? 

 «Соціальні та політичні конфлікти»     3 (19%) студентів; 

«Актуальні проблеми медичної психології»                        1 (6%) студент; 

«Соціально-психологічна адаптація»     1 (6%) студент.  

- інші пропозиції щодо покращення якості освіти та освітнього процесу в МАУП 

введення дисциплін практичного спрямування, практикумів 2 студентів (12%)  

 введення семінарів для  магістрів      2 студентів (12%)  

збільшення кількості практичних занять    1 (6%) студент; 

- чого мене, на мою думку, не навчили, а це потрібно на сучасному ринку праці 

саморозвитку, самопрезентації      1 (6%) студент; 

моделювання у практичній діяльності     1 (6%) студент; 

оприлюднювати результати практичної діяльності 

на наукових заходах       1 (6%) студент; 

пошукової активності       1 (6%) студент; 

мотивації до практичної діяльності     1 (6%) студент. 
 

 

 

 

 

 

Оцінювання результатів опитування магістрів Львівського інституту 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» щодо якості освітньої програми  «Психологія» за шкалою: 

так, ні, частково: 
1. Чи достатній, на Вашу думку, зміст (набір дисциплін) 

освітньої програми (ОП) для успішної роботи за фахом? ні    5 студентів (30%); 

2. Як Ви вважаєте, чи усі дисципліни, які Ви вивчаєте, 

необхідні для Вашої професійної діяльності               частково       5 студентів (30%); 

3. Які з дисциплін, на Вашу думку, можна вилучити з 

ОП підготовки фахівців Вашої спеціальності? 

«Соціальні та політичні конфлікти»     3 (19%) студентів; 

«Актуальні проблеми медичної психології»                               1 (6%) студент; 

«Соціально-психологічна адаптація»             1 (6%) студент; 

4. Чи реалізовується за Вашою спеціальністю 

вільний вибір дисциплін 

а) гуманітарного блоку    частково   5 студентів (30%); 

б) професійно-практичного блоку   частково  5 студентів (30%); 

5. Якими дисциплінами, на Вашу думку, слід  

доповнити гуманітарний блок?     

«Іноземна мова за професійним спрямуванням»   5 студентів (30%); 

6. Якими дисциплінами, на Вашу думку, слід  

доповнити професійно-практичний блок? 

«Військова психологія», «Психологія лідерства»          1 (6%) студент;  

«Психологія спорту», «Актуальні проблеми психокорекції»         2 (12%) студентів;   

«Психологія професійної діяльності», «Основи профорієнтації»       1 (6%) студент; 



«Психологія бізнесу», «Психологія реклами»           1 (6%) студент;  

7. Чи достатній обсяг практичної підготовки, 

закладений в ОП Вашої спеціальності?  ні              5 студентів (30%); 

8. Чи порушується, на вашу думку, логіка викладання     ні       3 (19%) студентів; 

дисциплін ОП вашої спеціальності (напряму підготовки) так 1 (6%) студент; 

частково 1 (6%) студент. 

9. Чи зустрічається дублювання змісту навчального матеріалу  

дисциплін ОП вашої спеціальності. Якщо так, то наведіть приклади    

                                                                                                           ні      5 (30%) студентів;  

10. Чи співпали Ваші очікування щодо ОП Вашої   

спеціальності з її реальним змістом?   частково   3 (19%) студентів; 

Якщо ні, то назвіть, які саме очікування не здійснились     ні      2 (12%) студентів; 

- не достатній обсяг практичної підготовки. 

11. Що, на Вашу думку, слід змінити в ОП для Вашої спеціальності? 

- збільшити обсяг дисциплін професійно-практичного блоку; 

- збільшити обсяг практичної підготовки. 

 

 

 

 

 

Оцінювання здобувачами вищої освіти спеціальності «Психологія» 

якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін за шкалами: 

відповідає дійсності, переважно відповідає дійсності,  частково відповідає 

дійсності, переважно не відповідає дійсності, категорично не відповідає 

дійсності. 
Дисципліна «Психологія розвитку та вікова психологія». 

Викладач кандидат психологічних наук, доцент Гнатко Микола Митрофанович. 

1. Яку частку занять з дисципліни Ви особисто відвідали?   

більше 90%     3 (19%) студентів; 

а) більше 90% б) 60-90% в) 30-60% г) менше 30% д) маю індивідуальний графік.  

60-90% 2 (12%) студентів; 

 1. Викладач проводив заняття із застосуванням інтерактивних форм проведення 

занять (мозковий штурм, активне залучення студентів до обговорення, тренінг, 

круглий стіл, кейс-метод тощо)  

відповідає дійсності                                5 (30%) студентів; 

2. Заняття проводилися із використанням мультимедійного 

проектору/роздаткового матеріалу тощо  

відповідає дійсності                                5 (30%) студентів; 

3. Теоретичні та практичні заняття, отримані під час вивчення дисципліни, 

застосовувалися для виконання самостійної роботи 

відповідає дійсності                               3 (19%) студенів; 

переважно відповідає дійсності            2 (12%) студентів; 

4. Викладачем були чітко визначені вимоги  та надані рекомендації щодо 

виконання самостійної роботи    

відповідає дійсності            5 (30%) студентів; 

5. Під час роботи над навчальною дисципліною завжди була можливість 

консультуватися з викладачем     

переважно відповідає дійсності          5 (30%) студентів; 



6. Для виконання самостійної роботи викладач надавав рекомендації щодо 

пошуку необхідної літератури          

відповідає дійсності          5 (30%) студентів; 

7. Викладач зрозуміло пояснював матеріал, коментував складні моменти, 

виділяв головне у темі       

відповідає дійсності          5 (30%) студентів; 

8. Викладач вільно, змістовно та зрозуміло відповідав на питання студентів, 

наводив приклади із практики    

відповідає дійсності          5 (30%) студентів; 

9. Викладач пояснював важливість вивчення даної дисципліни для майбутньої 

професії 

відповідає дійсності         5 (30%) студентів; 

10. Викладач поважно та коректно ставився до всіх студентів 

відповідає дійсності        5 (30%) студентів; 

11. Викладач знайомив студентів із регламентом, де зазначено критерії 

оцінювання та чітко його дотримувався    

переважно відповідає дійсності      5 (30%) студентів; 

12. Вам доводилося давати хабар (грошову винагороду, подарунок, послугу) 

викладачу 

категорично не відповідає дійсності        5 (30%) студентів; 

Надайте, будь ласка, загальну оцінку роботи викладача з цієї дисципліни: 

 Дуже добре  

Ваша загальна оцінка роботи викладача з цієїдисципліни    

Дуже добре  

Отже, оцінювання результатів опитування здобувачів вищої освіти, 

випускників,  роботодавців свідчить про якість  освіти у Львівському інституті 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» та необхідність її удосконалення. 

 

 
 

 


