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Метою даного моніторингу є покращення системи якості освіти в 
коледжі та виявлення бажання продовження навчання в коледжі для здобуття 
ступеня вищої освіти «бакалавр».

В опитуванні прийняло участь 147 студентів випускних груп.
На питання «Що було для Вас важливим при виборі професії?» були 
отримані наступні відповіді:

54 (36,5%) респондентів -  наявність відповідних знань, здібностей та 
нахилів у професійній діяльності;

-  29 (19,7%) -  гідна зарплата в майбутньому;
-  18(12,2%) респондентів -  перспективи працевлаштування та 

можливість кар'єрного зростання;
-  12 (8,1%) -  престижність професії;
-  10 (6,8%) -  воля батьків;
-  22 (15%) -  професія допоможе знайти роботу за кордоном; -
-  2(1,3%) -  складність небезпека, особливі умови праці.

На питання «При виборі професії на що Ви орієнтувались?» відповіли:
-  112(77,1 %) -особистою думкою;
-  28(19 %) -  порадою батьків;
-  7 (4,7%) -  сімейною традицією.

На питання «Чи затребувана на ринку прані обрана професія» 
відповіді були наступні:

-  98 (66,7%) -  згодні з цим твердженням;
-  28 (19% )- важко відповісти;
-  5 (3,4%) -  не затребувана;
-  9 (6,1%) -  не затребувана але буде затребувана в майбутньому;
-  7 (4,7%) -  була затребувана, коли вступали до навчального закладу.

На питання «Чи достатньо отримали знань в процесі навчання в коледжі 
для майбутньої професійної діяльності»:

-  78 (54,1 %) -  дали відповідь, що так;
-  46 (3 1,2%) -  не вистачає практичних знань, умінь і навичок;
-  15 (10,2 %) -  отримані знання є не сучасними;
-  6 ( 4,1%) -  не задоволені якістю отриманих знань, теоретичні знання 

майже не стосуються майбутньої професії;
2 (1,3 %) -  намагаються отримати необхідні знання самостійно.

11а питання «Чи задоволені Ви рівнем своєї освіти»:
-  78 (53,1%) -відповіли, що скоріше так;
-  49 (33 %) -  відповіли, що так;

17(11,5%) -  дали відповідь, що їм важко відповісти та скоріше ні;
-  З (2%) -  повністю ні.



На питання «Чи вмісте Ви на високому рівні виконувати основні 
професійні навички?», студенти зауважили:

-  74 (50,3%) -  що так;
-  42 (28,5%) -  не можуть відповісти;
-  3 1(21,1%) -  що ні.

На питання «Чи будете Ви рекомендувати іншим навчатись в 
Полтавському базовому медичному фаховому коледжі?»:

-  107 (73%) -дали відповідь, що гак;
-  З 1 (25,7%) -  не знають;
-  9 (6,2 %) -  відповіли, що не будуть.

Важливим показником сучасного освітнього процесу є зацікавленість 
студентів у власному кар'єрному зростанні та професійному розвитку

-  114 (77,5%) -дали позитивну відповідь
-  23 (15,6%) -студентів важко було відповісти на це питання, а
-  10 (6,8%) -студентів не зацікавлені в такому зростанні.

На питання «Чи знаєте Ви, що в коледжі можна продовжити навчання та 
отримати ступінь "бакалавр?» студенти надали наступні відповіді:

-  69(46,9 %) -  ще не визначились з цього приводу;
-  45 (30,6%) -  не мають наміру продовжувати навчання;
-  33 (22,4%) -  відповіли, що будуть продовжувати навчання.

На питання «Наскільки дисципліни, які викладаються, стосуються Вашої 
спеціальності, освітньо-професійної програми?», студенти відповіли:

-  68 (46,2%) -  повністю стосуються;
-  76 (50,3%) -  частково стосуються;
-  3(1,5%) -  не стосуються.

На питання «Як, на Вашу думку, необхідно організувати освітній процес у 
коледжі, щоб одержати якісну підготовку при отриманні ступіня 
"бакалавр"?»

Респонденти висловили наступні побажання: «більше приділяти уваги 
відпрацюванню практичних навичок», «збільшити тривалість виробничої 
практики», «важливіші навички аніж теорія», «зменшити кількість годин на 
гуманітарних предметах», «на лекційних заняттях надавати актуальну 
інформацію,базуючись на сучасних протоколах ведення хворих»,
«збільшити кількість годин для клінічних предметів».
При оцінці організації та проведенні навчання на дисциплінах

-  38 (25,8%) -  вказали на високий рівень;
-  89 (60,5%) -  на достатній;
-  20 (13,6%) -  оцінили цей рівень, як задовільний.

Серед причин, які ускладнюють процес навчання, респондентами 
були названі наступні: особиста неорганізованість, відсутність бажання 
вчитись, велика кількість матеріалу для вивчення, багато непотрібних



дисциплін, які займають багато часу, дистанційне навчання, недостатній 
рівень знань дали у школі, лінь та велике навантаження, «соціальні мережі 
(РасеЬоок,Іп8іа§гат,§парс}ш)».


