
Результати анкетування щодо задоволеності
студентів рівнем практичної підготовки



24%

61%

15%
0%

Чи задоволені Ви тим, що навчаєтеся на обраній Вами освітній програмі?

дуже задоволений (а)

задоволений (а)

важко сказати

не задоволений()



83%

7%

10%

Чи задоволені Ви організацією та проведенням практичних занять з 
дисциплін, що формують фахові компетенції?

так

ні

важко сказати



83%

2%

15%

Чи є безпечним для Вашого життя та здоров’я освітнє середовище на базі
практик?

так ні важко сказати



88%

4%
8%

Чи задовольняє Вас рівень якості проведення занять та професіоналізм
викладачів ?

так ні важко сказати



82%

8%

5%
5%

Чи використовують викладачі на заняттях інтерактивні методи навчання
(дискусії , моделювання професійних ситуацій, ділові ігри, кейс-метод, 

проведення «круглих столів» тощо)

так ні іноді лише деякі



74%

7%

16%

3%

Які методи та форми засвоєння професійних компетентностей, на Вашу 
думку, є найбільш ефективними?

навчальна практика в закладах охорони здоров’я

майстер-класи

прктичні тренінги

всі вище перераховані варіанти



81%

8%

11%

Чи задовольняє Вас ваш рівень практичної підготовки на даний момент?

так

ні

важко сказати



75%

18%

7%

Якому місцю проведення навчальної практики ви надаєте перевагу?

коледж, симуляційні кабінети та кабінети доклінічної 
практики

на базах практики в закладах охорони здоров’я

онлайн



82%

12%

6% 0%

З якими труднощами Ви зіштовхнулися під час проходження практичного 
навчання?

труднощів немає

недостатньою підготовленість із дисциплін, що 
формують професійні компетентності

організацією практичної підготовки на базі 
практики



22%

8%

10%

16%

14%

6%

8%

10%

6%

Над розвитком яких, на Вашу думку, професійних та особистих якостей
студенту варто попрацювати для успішної професійної діяльності?

активність, наполегливість і спрямованість на прийняття рішень

системність й аналітичність мислення

уміння прогнозувати розвиток ситуації, передбачати результат 
рішення

уміння мислити масштабно і водночас реалістично

комунікативні вміння, навички ефективної міжособистісної 
взаємодії

високий рівень саморегуляції, самоконтролю, стресостійкість

уміння вирішувати нестандартні проблеми і завдання

навички роботи в команді

всі з перерахованих навичок



72%

8%

6%

4%
3%

3% 4%

Що заважає Вам досягти ще кращих результатів та успіхів у навчанні?

все задовольняє

нестача інформаційних ресурсів

недостатність матеріально технічного забезпечення

небажання вчитися

не склались стосунки у групі

недостатність практичних відпрацювань

важко адаптуватись



Ваші рекомендації щодо покращення якості практичного навчання у 
Чернівецькому медичному фаховому коледжі

Все організовано якнайкраще
Все чудово
Рекомендацій немаю
Все супер
Рекомендацій немає. На даний час все задовільняє)
Покращення умов на навчальних базах
Організовувати зустрічі із відомими людьми (медиками)
Офлайн навчання
Проводити ще більше підготовчих курсів з надання ПМД
Щоб практика завжди проходила в закладах охорони здоров‘я


