
Результати оцінювання рівня задоволеності здобувачів вищої освіти освітньою, 

організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою в ННІП за 

освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища» за 

першим «бакалаврським» рівнем вищої освіти 

 

Відповідно до рішення вченої ради ННІ Природокористування (протокол № 2 від 
24.09.2019 р.) з 20 січня по 17 лютого 2020 року було проведено анкетування рівня 

задоволеності студентів освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та 

соціальною підтримкою за освітньо-професійною програмою «Технології захисту 

навколишнього середовища» за першим «бакалаврським» рівнем вищої освіти освітньою, 

організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою. 

За результатами анкетування 23 студентів, які навчаються за освітньо-професійною 

програмою «Технології захисту навколишнього середовища» за першим «бакалаврським» 

рівнем вищої освіти виявлено наступне: 

1. Рівень задоволеності освітньою підтримкою в НТУ «ДП» (забезпеченням навчальною 
та методичною літературою, функціонуванням бібліотек, сайту Дистанційної освіти НТУ 

«ДП», особистого облікового запису в інтернет-сервісі Microsoft Office 365, проведенням 

консультацій, реалізацією академічної мобільності, функціонуванням мовних центрів та 

інше): 

– не знаю – 0%; 

– не задоволений – 4,3%; 

– частково задоволений – 30,4%; 

– в основному задоволений – 21,8%; 

– повністю задоволений – 43,5%. 

2. Рівень задоволеності організаційною підтримкою в НТУ «ДП» (функціонуванням 
розкладів занять та екзаменів, дзвінків, графіків роботи служб, своєчасністю доведенням 

інформації, проведенням позанавчальних заходів, супроводом академічної мобільності та 

інше): 

– не знаю – 0%; 

– не задоволений – 0%; 

– частково задоволений – 4,3%; 

– в основному задоволений – 26,1%; 

– повністю задоволений – 69,6%. 

3. Рівень задоволеності інформаційною підтримкою в НТУ «ДП» (сайтом університету, 

web-сторінками ННІП, кафедр, функціонуванням особистого кабінету на сайті Дистанційної 

освіти НТУ «ДП», дошки об’яв на базі месенджеру, сторінок університету та інституту в 

соціальних мережах та інше): 

– не знаю – 0%; 

– не задоволений – 4,3%; 

– частково задоволений – 21,8%; 

– в основному задоволений – 17,4%; 

– повністю задоволений 56,5%. 

4. Рівень задоволеності консультативною підтримкою в НТУ «ДП» (консультування в 
приймальній комісії, деканатах та дирекціях, на кафедрах, в бібліотеках, науково-дослідній 

частині, відділі міжнародної академічної мобільності та міжнародних проектів та інших 

структурних підрозділах НТУ «ДП» та інше): 

– не знаю – 4,3%; 

– не задоволений – 0%; 

– частково задоволений – 8,8%; 

– в основному задоволений – 30,4%; 

– повністю задоволений 56,5%. 



5. Рівень задоволені соціальною підтримкою в НТУ «ДП» (стипендіальне забезпечення, 

організація харчування в їдальнях навчальних корпусів, надання матеріальної допомоги, 

надання гуртожитку іногороднім студентам, переведення на навчання за рахунок бюджетних 

коштів, надання медичної допомоги, консультування з соціально-правових і юридичних 

питаннях, вирішення конфліктних ситуацій та інше): 

– не знаю – 0%; 
– не задоволений – 4,3%; 

– частково задоволений – 0%; 

– в основному задоволений – 26,1%; 

– повністю задоволений – 69,6%. 

В анкетах студенти висловили наступні пропозиції стосовно підвищення рівня 

підтримки з освітніх, організаційних, інформаційних, консультативних і соціальних питань: 

покращити роботу сайту та мобільної версії; розробити посібник з роботи дистанційної 

освіти; проводити обміни між університетами не тільки на міжнародному, а і на 

національному рівнях. 
 

Під час обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри екології та технологій 

захисту навколишнього середовища (протокол № 8 від «17» лютого 2020 р.) прийнято 

наступне рішення: 

1. Прийняти інформацію до відома. 

2. Кураторам груп активізувати роз’яснювальну роботу для студентів щодо видів 

діяльності, за якими виявлено низький рівень їх задоволеності. 

3. Проінформувати вчену раду ННІ Природокористування про результати опитування 

студентів щодо рівня їх задоволеності освітньою, організаційною, інформаційною, 

консультативною та соціальною підтримкою. 
4. Врахувати результати опитування студентів під час оновлення та перегляду освітніх 

програм, навчальних планів і змісту відповідних освітніх компонентів. 

 

Під час обговорення результатів анкетування на засіданні вченої ради Навчально-

наукового інститут природокористування (протокол №1 від «18» лютого 2020 р.) прийнято 

наступне рішення: 

1. Результати опитування студентів щодо рівня їх задоволеності освітньою, 

організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою врахувати в 

діяльності відповідних служб та підрозділів, а також під час оновлення та перегляду змісту 

освітніх компонентів. 
 

 


