
Результати опитування випускників щодо якості освіти

в Чернівецькому медичному фаховому коледжі
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Що було для Вас важливим при виборі професії?

гідна зарплата в майбутньому

перспективи працевлаштування

престижність професії

можливість кар'єрного зростання

відповідність наявних  знань, здібностей та 
нахилів майбутній професійній діяльності

зміст професійної діяльності (характер, 
складність, небезпека, умови праці)

професія допоможе знайти роботу за 
кордоном

спадкоємність поколінь

можливість отримати безкоштовну освіту



72%

4%

14%

10%

При виборі професії на що Ви орієнтувались ? 

особисту думку

пораду друзів, вчителів

пораду батьків

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

так, затребувана

зараз не затребувана, але буде затребувана 
в майбутньому

була затребувана, коли  вступав(ла) до  
закладу освіти   

не затребувана

важко відповісти
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Як Ви вважаєте, чи достатньо Ви отримали знань в процесі 
навчання в коледжі для майбутньої професійної діяльності?

достатньо

не вистачає практичних знань, умінь і навичок

отримані мною теоретичні знання є застарілими

отримані мною теоретичні знання майже не 
стосуються моєї майбутньої професії

повністю не задоволений якістю отриманих 
знань

намагаюся отримувати необхідні мені знання 
самостійно
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Чи задоволені Ви рівнем своєї освіти? 

повністю задоволений(а)

скоріше задоволений(а)

скоріше не  задоволений(а)

повністю не задоволений(а)

важко відповісти
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Чи вмієте на високому рівні виконувати основні професійні
компетенції?

так

ні

не знаю
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Чи будете рекомендувати іншим навчатись в Чернівецькому 
медичному фаховому коледжі?

так

ні

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

так

ні

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

освіти «бакалавр»?

так

ні



65%7%

28%

Чи плануєте продовжити навчання в коледжі для отримання 
ступеня вищої освіти «бакалавр»?

так

ні

ще не визначились
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Наскільки дисципліни, які викладаються, стосуються Вашої
спеціальності освітньо-професійної програми бакалавр 

медсестирнства?

повністю

частково

не стосуються
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Як Ви оцінюєте організацію та проведення навчання на 
заняттях з дисциплін, які Ви вивчаєте?

високий рівень

достатній рівень

задовільний рівень

незадовільний рівень
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Що найбільше ускладнює 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


