
Результати 

опитування здобувачів освітнього ступеню магістра  

спеціальності «Публічне управління та адміністрування» 

 

Дата проведення дослідження: 14 – 23 вересня 2020 року. 

Тема: Забезпечення принципу студентоцентрованого навчання в умовах заочної 

форми. 
Мета: оцінка здобувачами освітнього ступеню магістра рівня якості організації 

освітнього процесу за  заочною формою навчання за освітньою програмою 

«Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я»  відповідно 

критеріїв акредитації у Донецькому національному медичному університеті. 

Очікуваний результат опитування: визначення рівня якості організації 

освітнього процесу за заочною формою навчання для визначення перспектив і 

процедур поліпшення якості у 2020-2021 н.р. 

Формат анкети: відкрита, електронний варіант відповіді за відсутності прямого 

контакту респондентів.  Опитування проводилося шляхом online-анкетування 

анонімно та на добровільних засадах. 

Характеристика респондентів. У дослідженні брали участь 12 осіб, здобувачі 

освітнього ступеню магістра за заочною формою навчання спеціальності «Публічне 

управління та адміністрування», що становить що становить 60 % від загальної 

кількості студентів у групі. За гендерною ознакою: жінки – 4 особи, чоловіки – 8 осіб. 

За віком: до 30 років – не має, віком 30 - 40 років – 4 особи, віком 41 - 50 років – 6 

осіб, віком 51 - 60 років – 1 особа,  старше 60 років – 1 особа.  

Методика дослідження. За «Анкетою для здобувачів освітнього ступеню 

магістра спеціальності «Публічне управління та адміністрування»» респондентам 

було запропоновано оцінити  рівень якості організації освітнього процесу за заочною 

формою навчання за освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування 

у галузі охорони здоров’я».  

Анкета містить сім питань, які було складено на підставі Закону України про 

освіту, нормативних та допоміжних документів про затвердження Положення про 

акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти, затверджених Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, 

методичних рекомендацій для експертів Національного агентства щодо застосування 

Критеріїв оцінювання якості освітньої програми та стандартів, рекомендацій 

Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти щодо забезпечення якості 

в Європейському просторі вищої освіти. 

Респондентам було запропоновано ознайомитись з питаннями анкети та 

поставити позначку V при визначенні переважної відповіді або наступними 

варіантами відповідей: «безумовно задовольняє», «частково задовольняє», «частково 

не задовольняє», «безумовно не задовольняє», «ні», «іноді, час від часу», «так, досить 

часто» та інше. 

Результати діагностичного  опитування здобувачів освітнього ступеню 

магістра спеціальності «Публічне управління та адміністрування». 

На перше запитання анкети «Чи задовольняє вас  якість навчання за заочною 

формою?»  (варіанти відповідей: «безумовно задовольняє», «частково задовольняє», 



«частково не задовольняє», «безумовно не задовольняє») 100% респондентів вибрали 

відповідь «безумовно задовольняє». 

У другому питанні «В якій мірі вас задовольняє якість основних аспектів 

організації навчання?» було запропоновано оцінити п’ять основних аспектів навчання 

за заочною формою: методичне забезпечення дисциплін,  актуальність змісту лекцій 

та практичність семінарів, організація контрольних заходів, об’єктивність і 

прозорість оцінювання під час контрольних заходів та комунікації з викладачами 

(варіанти відповідей: «безумовно задовольняє», «частково задовольняє», «частково 

не задовольняє», «безумовно не задовольняє»).  

Так, найбільший відсоток респондентів (92%) відповіли, що їх «безумовно 

задовольняють» комунікації з викладачами: культура та тактовність у спілкуванні, 

сприятлива атмосфера, доступність та розуміння інформації, швидкий зворотній 

зв’язок. 8% респондентів «частково задовольняють» комунікації з викладачами. 

Відповідей «частково не задовольняє» та «безумовно не задовольняє» щодо аспекту 

навчання «комунікації з викладачами» не було. 

83% респондентів «безумовно задовольняє» якість наступних аспектів навчання 

відповідно:  

– «методичне забезпечення дисциплін: наявність підручників, навчальних 

посібників, доступність авторських матеріалів викладачів (методичних вказівок, 

мультимедійних лекцій, презентацій тощо)»; 

– «організація контрольних заходів (усне опитування, модульні контрольні 

роботи, тестування, письмові роботи, заліки, іспити)»; 

– «об’єктивність і прозорість оцінювання під час контрольних заходів».  

16,7% респондентів «частково задовольняє»  якість вищевказаних аспектів 

навчання. Відповіді «частково не задовольняє», «безумовно не задовольняє» не обрав 

жоден респондент. 

Такий аспект навчання як «актуальність змісту лекцій та практичність семінарів, 

враховуючі специфіку професійної діяльності у галузі охорони здоров’я» 75% 

респондентів оцінили варіантом відповіді «безумовно задовольняє» та 25 % 

респондентів відповідно – «частково задовольняє». Слід відзначити, що у даному 

питанні також відповіді «частково не задовольняє», «безумовно не задовольняє» не 

було. 

Відповіді здобувачів у третьому питанні «Чи відчуваєте труднощі під час 

навчання за заочною формою?» (варіанти «ні», «іноді, час від часу», «так, досить 

часто» та інше) свідчать про те, що 67% опитаних не відчувають труднощі у навчанні. 

23% респондентів відповіли, що відчувають труднощі « іноді, час від часу». Відповідь 

«так, досить часто» не обрав жоден респондент. 

У четвертому питанні «Що з переліченого нижче спричиняє труднощі?» 

(кількість варіантів не обмежена),  серед причин труднощів у навчанні  назвали 

«складність завдань для самостійної роботи» (33% від загальної кількості 

опитуваних), «відсутність можливості постійної комунікації з викладачами у 

міжсесійний період» (16% відповідно), «незручний графік сесії» (16% відповідно). 

У п’ятому запитанні здобувачам було запропоновано визначити «Які методи 

навчання, на ваш погляд, є найбільш ефективними для навчання за заочною 

формою?» (кількість варіантів відповідей була не обмежена). На думку 83% 



респондентів вважають найбільш ефективними словесні методи навчання (тематичні 

мультимедійні лекції, пояснення, коментування, обговорення проблем), 68% – 

комунікативні (дискусії, бесіди, обмін думками), 67% – наочні (ілюстрації, 

демонстрації, презентації),  58 % – практичні (розв’язання практичних завдань/кейсів 

з коментуваннями, розробка документів), 42% – моделювання, 25% – проектування. 

 Узагальнюючи надані відповіді на запитання щодо шостого питання "Які 

засоби спілкування вважаєте найбільш зручними під час навчання за заочною 

формою?» (кількість варіантів не обмежена) можна зробити висновок, що 92% 

респондентів віддають перевагу ««живому» спілкуванню з викладачами» та 83 % 

обирають дистанційну форму навчання –  «сервіси Googlе на дистанційній платформі 

університету», електронну пошту викладачів (58%), електронну пошту кафедри 

(50%), інтернет-комунікації: чат, форум (42%).  

 У сьомому питанні на пропозицію щодо покращання якості надання освітніх 

послуг та організації освітнього  процесу за спеціальністю «публічне управління та 

адміністрування» п’ятеро здобувачів (42%) подякували за високий рівень організації 

освітнього  процесу на кафедрі. Окремих пропозицій та побажань респондентами не 

було висловлено. 
Узагальнюючи надані за Анкетою відповіді здобувачів освітнього ступеню 

магістра спеціальності «Публічне управління та адміністрування» щодо оцінки  рівня 

якості організації освітнього процесу за заочною формою навчання за освітньою 

програмою «Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я», 

дійшли наступних висновків: 

1. Здобувачі освітнього ступеню магістра в цілому задоволені якістю навчання 

за заочною формою, у тому числі методичним забезпеченням дисциплін,  

актуальністю змісту лекцій та практичність семінарів, організацією контрольних 

заходів, об’єктивністю і прозорістю оцінювання під час контрольних заходів та 

комунікації з викладачами. 

2. Більшість здобувачів не відчувають труднощів у навчанні. Серед основних 

причин труднощів у навчанні  відзначають складність завдань для самостійної 

роботи, відсутність можливості постійної комунікації з викладачами у міжсесійний 

період» та «незручний графік сесії». Отже, звертаючи увагу на ці труднощі у навчанні 

здобувачів та з метою продуктивної роботи необхідно розглянути на розширеному 

засіданні випускової кафедри специфіку навчання під час пандемії COVID-19 та 

оптимізувати організацію роботи зі здобувачами відносно їхніх  потреб: надання 

додаткових онлайн консультацій, написання сілабусів та методичних рекомендацій 

до самостійної роботи за дисциплінами спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування». 

3. При викладанні дисциплін за освітньою програмою «Публічне управління та 

адміністрування у галузі охорони здоров’я» застосовуються різноманітні методи 

навчання, серед яких здобувачі надають перевагу словесним, комунікативним, 

наочним та практичним методам навчання.  

3. Відповіді здобувачів свідчать про те, що вони недостатньо знайомі з такими 

методами навчання як моделювання та проектування. Тому необхідно 

урізноманітнити методи навчання за допомогою сучасних інтерактивних технологій 

освітнього процесу та активно їх залучати в освітньому процесі за заочною формою 



навчання. Це сприятиме розвитку  загальних та фахових компетентностей («hard 

skills» та «soft skills»), у тому числі здатності адаптуватися до змінних умов 

управлінської діяльності, генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації, 

розробляти та управляти проєктами, працювати у команді, налагоджувати соціальну 

взаємодію, організовувати діяльність на різних рівнях управління та адміністрування 

тощо. 

4. Здобувачі майже у рівній мірі обирають традиційну і дистанційну форми 

навчання. Це свідчить про тенденцію розвитку навчання в напрямку змішаного 

навчання – комбінування традиційного та дистанційного. Тому одним з головних 

завдань організації освітнього процесу заочної форми навчання за освітньою 

програмою «Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я» на 

випусковій кафедрі є вибір оптимального співвідношення існуючого традиційного 

навчання  з технологіями дистанційного навчання, спрямованими на впровадження 

різноманітного інструментарію інформаційно-комунікативних технологій і 

створення комфортного  освітнього інформаційного середовища та системи 

комунікацій. 

 

 

Аналітичний звіт підготовлено: Ю.М. Ящишина, к. психол.н., доцент 

 

Результати діагностичного опитування членів групи забезпечення 

спеціальності «Публічне управління та адміністрування» розглянуто та схвалено на 

розширеному засіданні кафедри організації вищої освіти, управління охороною 

здоров’я та гігієни ДНМУ, протокол № 3    від  15 жовтня 2020 року. 

 

Завідувач кафедри                                              В.М.Лобас 

 

 

 


