
Результати опитування абітурієнтів щодо якості освіти в 

Чернівецькому медичному фаховому коледжі



53%
47%

За якою освітньою програмою Ви плануєте навчатись? 

ОПП Лікувальна справа

ОПП Сестринська справа

в опитуванні взяли 
участь 238 

респондентів



79%

7%

4%

89%

86%

21%

88%

Які головні мотиви Вашого вступу до Чернівецького медичного 
фахового коледжу?

можливість стати кваліфікованим фахівцем в 
галузі медицини

вимоги батьків

наслідування професії родичів

власний свідомий вибір

престижність навчання в даному закладі та 
багаторічна історія

перебування в цікавому колі спілкування

сучасній рівень і якість викладання навчальних 
дисциплін



43%

7%
13%

52%

68%

47%

82%

Що найбільше вплинуло на вибір Вашого майбутнього фаху?

захоплення з дитинства

традиції родини

поради батьків, друзів, знайомих

повідомлення в засобах масової інформації

престижність в професії

інформація на веб сайті коледжу

профорієнтаційні заходи



71%

68%

45%

56%37%

20%

62%

87%

12%

Формування яких актуальних компетентностей Ви вважаєте 
найбільш важливими для себе під час навчання?

лідерських якостей

навички спілкування та взаємодії

здатність до критичного мислення

здатність вирішувати питання без конфліктів

здатність формування адаптуватися до 
ситуації, гнучкість до змін

загальнокультурний розвиток, ерудиція, 
моральні якості

вміння надавати першу медичну допомогу

вміння самостійно в складних ситуаціях 
приймати рішення

здоровий спосіб життя



73%

33%

49%
60%

70%

20%
23%

Під час навчання в якій галузі хотіли б проявити себе 
найбільше? 

високі результати навчання

спортивній діяльності та досягненнях

творчій діяльності, участі у гуртках, заходах

Громадській діяльності, участі у студентських 
організаціях

волонтерстві

науковій діяльності

спілкуванні, дружбі



87%

56%

34%

3%

23%

Чого очікуєте від студентського життя?

здобути знання та професійний досвід, що 
значно допоможе в житті

проявити себе серед студентів і стати 
лідером

знайти друзів

безтурботне, веселе життя

знайомства ,враження

знайти роботу в своїй сфері діяльності



60%
23%

17%
0%

Як Ви оцінюєте свої знання і вміння здобуті раніше?

високий рівень підготовки

достатній рівень підготовки

середній рівень підготовки

початковий рівень підготовки



39%

42%

56%

41%

33%

Вкажіть напрями позанавчальної діяльності, в яких Ви б хотіли 
взяти участь?

соціально-спрямована діяльність 
(волонтерство)

наукова діяльність (конференції, наукові 
гуртки, відкриті лекції)

студентське самоврядування

мистецька діяльність (театральний гурток)

спортивні заходи (секції та гуртки, спортивні 
змагання)



67%

11%

22%

Як Ви вважаєте, обрана Вами професія затребувана на 
ринку праці?

так

ні

важко сказати



89%

0%
11%

Чи зацікавлені Ви у власному кар'єрному зростанні та 
професійному розвиткові?

так

ні

важко сказати



92%

8%

Чи знаєте Ви, що в коледжі можна продовжити навчання 
за спеціальністю 223 Медсестринство та отримати 

ступінь вищої освіти «бакалавр»?

так

ні



44%

5%

51%

70%

7%

Що, на Вашу думку, може найбільше ускладнювати процес
Вашого навчання в коледжі?

недостатній рівень знань

особиста неорганізованість

відсутність бажання вчитись

відсутність належних умов для навчання 
вдома

недостатня кількість підручників та 
посібників

низький рівень організації самостійної 
роботи



90%

10%

Чи знаєте Ви, що таке академічна доброчесність?

так

ні


