
Аналіз  

результатів опитування здобувачів вищої освіти  

соціально-психологічного факультету  

за дисциплінами 2 семестру 2019-2020 навчального року  

(денна форма навчання) 

Згідно до Порядку опитування здобувачів щодо якості освіти та освітнього процесу у 

ХДУ було проведено опитування здобувачів ступеня вищої освіти за дисциплінами 

2 семестру 2019-2020 навчального року на денній формі навчання. В опитуванні взяли 

участь 28,17% здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 40,95% 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти та 30,16% від усіх студентів 

соціально-психологічного факультету. 

Середній бал за дисциплінами факультету становить 4,4 (з найвищим рейтингом 5).  

(перший (бакалаврський) РВО – 4,36, другий (магістерський) РВО – 4,58). 

Середній бал по викладачам факультету становить 4,64 (з найвищим рейтингом 5) 

(перший (бакалаврський) РВО – 4,57, другий (магістерський) РВО – 4,87). 

 

Аналіз частки студентів соціально-психологічного факультету,  

які пройшли опитування за дисциплінами освітніх програм 

№ Спеціальність 

Перший 

(бакалаврський) 

РВО 

Другий 

(магістерський) 

РВО 

Всього 

по 

факультету 

1 053 Психологія 19,80% 48,21% 23,23% 

2 231 Соціальна робота 34,49% 34,17% 34,41% 

3 054 Соціологія 76,29% – 76,29% 

 Всього по факультету 28,17% 40,95% 30,16% 

 

Сильні сторони освітніх програм соціально-психологічного факультету. 

При проведенні опитування студентами найчастіше підкреслюються наступні 

позитивні сторони викладання навчальних дисциплін освітніх програм соціально-

психологічного факультету: 

- Матеріал дисциплін викладений цікаво, доступно та зрозуміло з достатньою 

кількістю прикладів. Студенти підкреслюють відданість своїй справі багатьох викладачів. 

- Обізнаність у галузі. Викладачі захопливо та енергійно ведуть заняття, дають 

вичерпну відповідь на запитання студентів. 

- Використання індивідуального підходу, високий рівень перцептивних здібностей. 

- Заняття проводяться в чудовій атмосфері завдяки  гумору, який викладачі 

використовують для налагодження контакту. 

- Чесне  та справедливе оцінювання. Неупереджене ставлення до студентів. 

 

Рекомендації для покращення освітнім програмам соціально-психологічного 

факультету:  

- Мати можливість частіше використовувати медіа матеріали для проведення занять. 

- Збільшити кількість годин для викладання навчальних дисциплін освітніх програм, 

кількості практичних занять. 

- Більша доступність інформації, іноді не вистачає додаткових матеріалів для 

домашнього завдання. 

- Зменшити обсяг завдань для самостійного опрацювання. 

- У деяких викладачів студенти помічали упереджене ставлення. Також хотіли 

частіше мати змогу висловлювати власні думки під час проведення занять. Декому з 

викладачів вони рекомендували більш активно та цікаво подавати матеріал. 

- Найчастіше студенти використовували фразу: «Не потребує. Все влаштовує» 

Відсоток здобувачів першого (бакалаврського) РВО, які пройшли опитування за 

дисциплінами 2 семестру 2019-2020 навчального року на денній формі навчання за 

факультетами: 



 

Відсоток проанкетованих здобувачів першого (бакалаврського) рівня
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Відсоток здобувачів другого (магістерського) РВО, які пройшли опитування за 

дисциплінами 2 семестру 2019-2020 навчального року на денній формі навчання за 

факультетами: 

 

Відсоток проанкетованих здобувачів другого (магістерського) рівня
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