
Аналіз задоволеності освітнім процесом у 
Чернівецькому медичному фаховому коледжі

(шляхом онлайн-опитування)



93%

5% 2%

Чи пишаєтесь Ви тим, що навчаєтесь у Чернівецькому медичному 
фаховому коледжі?

так

важко сказати

ні



80%

5%

12%
3%

Чи вважаєте Ви, що Чернівецький медичний фаховий коледж надає
сучасну освіту?

так

все влаштовує

важко сказати

ні



91%

5% 4%

Чи згідні Ви з тим, що навчання в Чернівецькому медичному коледжі 
відповідає сучасним вимогам ?

згідні та скоріше згідні з цим 
твердженням, вважають, що 
навчання повністю відповідає 
сучасним вимогам

все влаштовує

не згідні з цим твердженням



29%

13%

23%

4%

4%

14%

8%
5%

Які проблеми, на Вашу думку, найбільшою мірою
ускладнюють навчання за Вашою ОПП ?

все влаштовує

особиста неорганізованість 

надмірний обсяг навчального навантаження

необхідність поєднувати навчання і роботу 

відсутність інтересу до навчання

відсутність перспектив працевлаштування



87%

4%
4% 5%

Як Ви вважаєте, чи методи викладання і навчання є ефективними для 
обраної Вами ОПП ?

так

ні

частково

важко відповісти



91%

3%
6%

Чи доводилось Вам під час навчання стикатись з фактами 
недоброчесності з боку викладачів при проведенні контрольних заходів?

жодного разу

неодноразово

в поодиноких випадках



96%

0%4%

Чи стикались Ви під час навчання з випадками сексуальних
домагань з боку викладачів?

жодного разу

неодноразово

дуже рідко



95%

5%

Як Ви оцінюєте освітню, інформаційну, консультативну та соціально-
психологічну підтримку з боку кафедри, циклових комісій та 

структурних підрозділів коледжу?

позитивно та скоріше позитивно ніж неготивно

негативно та скоріше негативно



95%

5%

Чи задоволені Ви в цілому ОПП?

задоволені та скоріше задоволені

не  задоволені



91%

4% 5%

Якою є  процедура визначення рейтингу успішності студентів, що
застосовується у коледжі?

справедлива і 
зрозуміла

зрозуміла, але 
несправедлива

незрозуміла і 
несправедлива 



89%

4%
4% 2%1%

з жодним 

корупція

крадіжка

булінг

бійки

З якими негативними явищами Ви, можливо, стикались в коледжі?



83%

17%

Чи виникали у Вас протягом навчання конфліктні ситуації?

ні

так



37%

58%

3% 2%

Якщо були конфліктні ситуації, то хто допомагав їх вирішувати?

куратор

староста

адміністрація

виладачі


