
ЗВІТ
щодо моніторингового дослідження 

адаптації здобувачів фахової передвищої освіти першого 
курсу Тернопільського кооперативного фахового коледжу

Моніторингове дослідження проводилось серед студентів першого 
курсу денної форми навчання та передбачало визначення рівня їх адаптації до 
освітньо-виховної діяльності коледжу.

Моніторинг спрямований на покращення стану адаптації та 
пристосування студентів-першокурсників до процесу навчання у закладі 
фахової передвищої освіти (ЗФПО).

Для проведення моніторингу використано анонімне анкетування. 
Анкета з 23 запитань заповнювалася учасниками в паперовому вигляді. Щоб 
розширити межі відповідей, окремі запитання передбачали розгорнутий 
варіант відповіді.

За результатами анкетного опитування отримано відповіді 40
здобувачів.

Запитання «Що для Вас було поштовхом для вступу в коледж?»
- 30% опитуваних відповіли, що для них поштовхом були перспективи 

майбутньої професії;
- 17% - обрали ТКФК, прислуховуючись до відгуків родичів та знайомих;
- по 10% отримали відповіді на запитання завдяки проведеним рекламним 

заходам, Днів відкритих дверей та відгуків про коледж у мережі Інтернет.
- решта опитуваних при виборі ЗФПО керувалися інформацією про 

хорошу матеріально- технічну базу, гуртожитки, дозвілля в коледжі.

Результати дослідження,

зручне відгуки знайомих,

відгуки в соціальних 
мережах, інтернет- 

форумах, ЗМІ

представників
коледжу в 

навчальному 
закладі, де Ви 

навчалися

агітація

тощо
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Запитання «Чим Ви керуєтеся, здобуваючи фахову передвищу 
освіту?»

- половина опитуваних (20 осіб) відзначили, що вони вмотивовані 
прагненням стати високоосвіченим фахівцем;

- 34,6% керуються бажанням стати культурною людиною, наміром 
розвинути свої здібності,

- 15,4% зазначили, що вони мають усвідомлення того, що без 
документу про освіту важко чого-небудь досягнути в житті.

и прагненням стати 
високоосвіченим фахівцем,

■ бажанням стати культурною 
людиною, наміром розвинути 
свої здібності

и усвідомлення того, що без 
диплому про освіту важко чого- 
небудь досягти в житті

Запитання «Якою мірою Вам зараз подобається Ваш вибір 
спеціальності?»

- 69% - дуже подобається (28 студентів);
- 19% - мабуть подобається (8 студентів);
- 8% не визначились з відповіддю (3 студенти);
- 1 студент зазначив, що йому зовсім не подобається обрана ним
- спеціальність.

■ дуже подобається

я  мабуть подобається

■ зовсім не подобається 

я  важко сказати
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Запитання «Що заважає Вам дсягти кращих результатів та успіхів 
у навчанні?»
- 63 % зазначили, що лінь заважає їм досягати успіхів;
- 18% обрали варіант «недостатність матеріально- технічного 

забезпечення»;
- 14% відзначили нестачу інформаційних ресурсів;
- решта опитуваних зазначили, такі відповіді, як «мала кількість часу для 

засвоєння матеріалу», «не склалися стосунки у групі», «стрес».

■ лінь

недостатність матеріально-технічного 

забезпечення

В  Нестача інформаційних ресурсів

■ Інше

Здобувачі вважають, що в цілому вони справляються з 
навчальним навантаженням:

- 22,5% опитуваних вважають складність навчального навантаження 
незначною;

- 52,2% вважають складність навчального навантаження середньою та 
в цілому справляються з ним;

- 25,3% опитуваних вважає складність навчального навантаження 
високою;

- 0,3% опитуваних -  не справляється з навчальним навантаженням.

Запитання «Чи завжди Ви розумієте викладача на заняттях?».

- 42,3% (11 осіб) -  переважно розуміють;
- 38,5% (10 осіб) -  розуміють завжди;
- 15,4% (4 особи) обрали, що час від часу розуміють;
- 1 особа зазначила, що зовсім не розуміє.
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Запитання «Що Ви цінуєте у викладачах?»

- по 38% вказали відповіді: «коли креативно викладають матеріал»; 
«якщо у викладача є почуття гумору та гарний настрій»;

- 5% першокурсників відзначили справедливість і прозорість оцінок;
- 19% обрали розуміння з боку викладачів.

■ коли креативно викладають 
матеріал5%

19%
38%

щ якщо у викладача є почуття гумору 
та гарний настрій

розуміння з боку викладача

38%
■ справедливість і прозорість оцінок

Запитання «Чи турбують Вас в процесі навчання в коледжі 
наступні емоційні стани?;

- (35%) зазначили внутрішню напругу;
- по 19% отримали відповіді про невпевненість і незахищеність у 

власних ситуаціях та порушення сну;
- 15% зазначили порівняння себе з іншими;
- 12% вказали на підвищення тривожності.

я  Внутрішня напруга

■ невпевненість і незахищеність 
увласних ситуаціях

■ Підвищення тривожності

и порушення сну 

я  порівняння себе з іншими
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Запитання «Які способи вирішення навчальних проблем Ви 
обираєте?»

- 54% опитуваних зазначили, що намагаються самостійно шукати 
способи вирішення проблемних ситуацій;

- 27% студентів обговорюють проблеми з одногрупниками;
- 11% консультуються з батьками;
- по 4% отримали відповіді «звертаюсь по допомогу до викладачів»,

4% 4 %

■ самостійно шукати способи 
вирішення проблемних ситуацій

■обговорювати проблеми з 
одногрупниками

■ консультуватись з батьками

■ звертаюсь за допомогою до 

н викладачів , куратора

- «звертаюсь по допомогу до куратора».

Щодо оцінки кураторської допомоги студентам, отримано наступні 
результати:

- 38,5% (15 осіб) відповіли, що отримують достатньо допомоги з боку 
кураторів;

- 34,6% (14 осіб) вказали, що отримують допомогу не завжди;
- 26,9% (11 осіб) вказали, що зовсім не отримують підтримки куратора.

Серед тих, що отримують достатньо допомого від куратора варто 
відзначити , що студентів вважає, що зустрічі з куратором є ефективними та 
допомагають їм отримувати потрібну інформацію (49,5% опитаних), пораду 
та підтримку (43,6% опитуваних), мотивують до навчання (16,5%).

Основними якостями викладачів, які допомагають адаптуватись до 
навчання студенти вважають такі як: здатність доступно пояснювати 
матеріал (68,3%), використання різних форм роботи (20,6%), вміння
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наводити приклади (10,1%), володіння ораторськими здібностями тощо.
При цьому 100% зазначили, що у їх групах склалися доброзичливі та 

дружні стосунки.

Для покращення адаптації та підвищення зацікавленості та 
вмотивованості студентів до навчання, було запроваджено питання 
відкритого типу, у яких респондентам пропонувалося вказати, які творчі 
гуртки та спортивні секції їм було би цікаво відвідувати.

Велика кількість опитуваних надали пропозиції щодо відкриття на 
базі коледжу

гуртка комп’ютерної графіки, а також секцій з шахів.
Для визначення задоволеності студентами певними аспектами 

діяльності коледжу, респондентам було поставлено питання відкритого типу 
з можливістю вказати, що їм найбільш подобається та не подобається.

Студенти вказали наступні вподобання:
- висококваліфіковані фахівці, їх ставлення до студентів;
- перспектива на майбутнє;
- зовнішній вигляд коледжу, його аудиторій;
- відносини між студентами та викладачами;
- наповненість сайту.

До моментів, які викликають незадоволеність віднесено:
- відсутність сучасних комп’ютерів;
- низька швидкість Інтернет покриття;
- недостатня кількість проєкторів;
- велика кількість домашніх завдань, особливо в період онлайн 

навчання.

Аналізуючи результати опитування в цілому, можна сказати, що 
переважна більшість студентів-першокурсників Тернопільського 
кооперативного фахового коледжу успішно адаптувалась до освітнього 
процесу.

6



ЗВІТ
про результати анкетування випускників щодо удосконалення ОПП 

та підвищення якості освітньої діяльності 
Тернопільського кооперативного фахового коледжу 

спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа

З метою підвищення ефективності освітнього процесу у ТКФК було 
проведено анкетування випускників освітньо-професійного ступеня фаховий 
молодший бакалавр спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа щодо 
удосконалення освітньо-професійної програми та підвищення якості освітньої 
діяльності

В анкетуванні взяли участь 24 випускників освітньо-професійного 
ступеня фаховий молодший бакалавр -  100 % від загальної сукупності.

Студентам було запропоновано оцінити згідно з критеріями рівень своєї 
задоволеності якість організації та проведення навчальних занять (лекційних, 
практичних, лабораторних, семінарських).

Критерії оцінюються за шкалою від 1 до 5, де відповідь:
5 -  задоволений,
4 -  скоріше задоволений,
3 -  частково задоволений,
2 -  скоріше не задоволений,
1 -  не задоволений.

Отримані дані свідчать про те, що в цілому здобувачі освіти скоріше 
задоволені організацією освітнього процесу та рівнем проведення 
навчальних занять. Середній бал з усіх показників складає -  4,2. У таблицях 
1-4 представлені середні бали за кожним показником.

Запитання анкети
1. Оцініть проведення лекційних занять за критеріями:

№ з/п К рит ерії оцінювання Середній
результ ат

1.1 науковість 4,1
1.2 доступність викладання 4,3
1.3 професійна спрямованість навчального матеріалу 4,8
1.4 наочність (таблиці, презентації, відео) 4,5
1.5 ораторське мистецтво викладача 4,4
1.6 зворотній зв’язок зі студентами 4,0
1.7 активізація уваги студентів на лекції 3,9
1.8 рівень знань, отриманих на лекціях 4,1
1.9 актуальність навчального матеріалу 4,5
1.10 дистанційне проведення лекцій 3,7

Середній бал 4,2



2. Оцініть проведення практичних занять за критеріями:

№ з/п К рит ерії оцінювання Середній
результ ат

2.1 зв'язок змісту практичного матеріалу з теоретичним 4,3
2.2 професійна спрямованість практичного заняття 4,7
2.3 наочність (прилади, фантоми, моделі, таблиці, 

презентації, відео тощо) 4,2

2.4 контроль з боку викладача під час виконання 
практичних завдань 4,2

2.5 індивідуальний підхід до студентів 3,9
2.6 рівень практичних навичок і вмінь 4,1
2.7 актуальність тематики практичного заняття 4,4
2.8 зрозумілість критеріїв оцінювання 4,1
2.9 об’єктивність оцінювання діяльності студентів 4,0
2.10 форми та методи проведення заняття 4,4

Середній бал 4,2

3. Оцініть проведення лабораторних занять за критеріями:

№ з/п К рит ерії оцінювання Середній
результ ат

3.1 забезпеченість лабораторним обладнанням, 
устаткуванням і реактивами 4,6

3.2 навчально-методичне забезпечення (довідники, 
інструкції, наочні посібники) 4,5

3.3 доступність пояснень викладача 4,4
3.4 консультування з боку викладача при виконанні 

роботи та її оформленні 4,6

3.5 зрозумілість критеріїв оцінювання 4,3
3.6 об’єктивність оцінювання діяльності студентів 4,1
3.7 форми та методи проведення 4,3
3.8 рівень сформованих вмінь і навичок 4,0

Середній бал 4,3
4.Оцініть проведення семінарських занять за критеріями:

№ з/п К рит ерії оцінювання результ ат
4.1 актуальність тематики семінарів 4,8
4.2 професійна спрямованість тематики 4,5
4.3 міждисциплінарні зв’язки 4,4
4.4 науковість 4,6
4.5 індивідуальний підхід до студентів 4,1
4.6 можливість висловлювання власної позиції в 

дискусіях 4,3

4.7 зрозумілість критеріїв оцінювання 4,3
4.8 об’єктивність оцінювання діяльності студентів 4,3



4.9 форми та методи проведення 4,8
4.10 дистанційне проведення семінарів 4,7

Середній бал 4,5

Випускникам коледжу було запропоновано надати свої побажання щодо 
підвищення ефективності освітнього процесу в коледжі. На запитання, 
поставленому у відкритій формі були отримані відповіді:

1. Збільшити кількість годин з дисциплін, що входять до комплексного 
іспиту.

2. Збільшити обсяг навчальної практики.



Професійна орієнтація — система організації та проведення навчально-виховної роботи, 
спрямованої на засвоєння необхідних знань про соціально-економічні й психофізіологічні умови 
правильного вибору професії, формування в майбутніх студентах уміння аналізувати вимоги 
різних професій до психологічної структури особистості, а також свої професійно значущі якості, 
шляхи й засоби їх розвитку.

Цього навчального семестру було проведено анонімне анкетування для студентів навчальних груп 
нового набору щодо ефективності методів профорієнтації.

На основі даних анкетування підводимо такі підсумки:

На запитання: «Які фактори вплинули на Вас при виборі навчального закладу?» -  27,2 % опитувачів 
відповіли -  привабливість професій в даному навчальному закладі, 34,3% студентів дослухались 
рекомендацій друзів, батьків, 20,4% опитуваних -  приваблюють умови навчання, 16,5% - 
забезпеченість матеріально-технічною базою. Решта студентів відповіли, що їхню увагу 
привернули високий рівень викладання та вартість навчання.

На основі даних анкетування, 36,2% опитуваних студентів дізналися про Тернопільський 
кооперативний фаховий коледж від своїх друзів, однокласників, сусідів.

32,5% студентів отримали інформацію про навчальний заклад від своїх батьків.

22,1% опитуваних дізналися про коледж з соцмереж, офіційного сайту коледжу та з зовнішньої 
реклами.

8,2% -  дізналися інформацію про навчальний заклад від спілкування з директором коледжу та 
викладачами. Решта опитуваних знали про існування нашого навчального закладу, адже він має 
вигідне місцерозташування .

На запитання: «Чи подобається Вам навчатись у Тернопільському кооперативному фаховому 
коледжі?» -  80,3 % студентів відповіли «так», 6,9 -  «ні». Решту опитуваних ще вагаються з 
відповіддю.

На запитання «Після навчання, чи порекомендували б Ви навчатися в ТКФК своїм друзям?» -  
76,8% опитуваних студентів відповіли «Однозначно так». 15,6% -  «Ще поки не впевнені» та 7,6 % - 
відповіли «Ні».

На запитання: «Чи відповідає вашим очікуванням навчання у коледжі?» -  77,5 % опитуваних 
відповіли, що очікування повністю виправдались і відповідають. 17,3 %- не зовсім відповідають та 
,на жаль, 5,2% повністю не відповідає навчання очікуванням.

За даними анонімного анкетування -  80,7 % опитуваних студентів приділяють більше часу 
навчання у коледжі, лише 19,3 % -  приділяли багато уваги навчанню у школі.

На запитання: «Які Ваші побажання щодо покращення навчального процесу у коледжі?»

В основному думки розділились щодо вибору формату навчання. Більшість студентів прагнуть 
навчатися очно, але є такі, що в умовах воєнного стану -  хотіли б навчатися в онлайн-форматі. 
Також за результатами опитування, студенти хочуть, щоб продовжили час великої перерви на 10 
хв. довше.


