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ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Моніторинг якості вищої освіти та освітньої діяльності проводився 

серед здобувачів вищої освіти з 20 по 27 вересня 2021 року.  

Мета: вивчення якості організації освітнього процесу при 

підготовці здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» і 

«Магістр» у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти. 

Опитування було організоване відповідно до Положення про 

організацію та проведення опитувань внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти та Положення про 

участь здобувачів вищої освіти у забезпеченні якості освіти у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти. Анкетування 

здійснювалося за такими блоками питань – якість реалізації освітніх 

можливостей та забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів 

освіти у БІНПО, якість організації освітнього процесу при підготовці 

здобувачів вищої освіти, якість освітньо-професійних програм підготовки 

здобувачів вищої освіти. 

До опитування було залучено здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» 

(16 %) та «Магістр» (84 %) за трьома освітньо-професійними програмами: 

- Педагогіка вищої школи – 24 %; 

- Менеджмент – 24 %; 

- Психологія 52 %. 

Усього в опитуванні взяли участь 25 здобувачів вищої освіти.  



 

Аналіз компонента, що стосується якості реалізації освітніх 

можливостей та забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів 

освіти у БІНПО, дав можливість зробити наступні висновки: 

1) 96 % опитаних заявили про створені належні умови в БІНПО для 

реалізації можливостей здобути компетентності, необхідні для подальшої 

професійної діяльності та успішного працевлаштування. Дана статистика 

засвідчила ефективність та комфортність умов, які створюють викладачі 

БІНПО на своїх заняттях зі студентами. 

 
 

2) Найбільш вагомими аспектами забезпечення індивідуальної 

освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти у БІНПО виявлено форму 

навчання (44 %) та врахування викладачами індивідуальних запитів та 

професійних потреб здобувачів вищої освіти (36 %). Отримані результати 

підтверджують важливість вибору форми навчання при організації освітнього 

процесу та врахування при плануванні занять специфічних індивідуальних і 

професійних запитів здобувачів вищої освіти. 



 

Аналіз компонента, пов'язаного з якістю організації освітнього процесу 

при підготовці здобувачів вищої освіти, засвідчив:  

1) Популярність інтерактивних форм і методів навчання на заняттях з 

підготовки здобувачів вищої освіти, зокрема – навчальним, тематичним 

дискусіям віддали перевагу 44 % опитаних, лекціям – 24 % респондентів, 

практичним заняттям – 20 % опитаних; 

2) Понад 96 % студентів задоволені рівнем інформаційної підтримки у 

БІНПО та відповідним навчально-методичним забезпеченням. 

Аналіз компонента, що стосується якості освітньо-професійних 

програм, за якими навчаються здобувачі вищої освіти, засвідчив: 

1) Оптимальність розподілу часу на вивчення навчальних 

дисциплін за освітньо-професійною програмою, про що заявили понад 96 % 

опитаних; 

2) Достатній рівень практичної складової під час вивчення 

навчальних дисциплін, що також підтвердили близько 96 % респондентів; 

3) Своєчасність залучення до освітнього процесу підготовки 

здобувачів вищої освіти необхідної кількості педагогів-практиків, що 

відмітили майже 100 % опитаних здобувачів освіти. 

Зазначена статистика підтверджує досить високий рівень підготовки 

освітньо-професійних програм, що в той же час дає певні можливості і для їх 

удосконалення. 

Результати опитування здобувачів вищої освіти оприлюднені на 

черговому засіданні Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти у БІНПО, доведені до відома адміністрації закладу освіти, 

науково-педагогічних працівників з метою подальшого підвищення якості 

організації освітнього процесу при підготовці здобувачів вищої освіти у 

БІНПО.



СЛУХАЧІ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Опитування слухачів курсів підвищення кваліфікації проводилося з 13 

по 27 вересня 2021 року.  

Мета: вивчення якості організації освітнього процесу на курсах 

підвищення кваліфікації у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти.  

Опитування було організоване відповідно до Положення про 

організацію та проведення опитувань внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти та Положення про 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти. Анкетування 

здійснювалося за такими блоками питань – якість змістового наповнення 

курсів підвищення кваліфікації, якість організації освітнього процесу на 

курсах, якість результатів підвищення кваліфікації, якість психологічного 

комфорту під час проходження курсів підвищення кваліфікації. 

До опитування було залучено слухачів курсів підвищення кваліфікації 

категорій «Майстри виробничого навчання ЗП(ПТ)О», «Викладачі 

професійно-теоретичної підготовки ЗП(ПТ)О», «Викладачі загально-

професійної підготовки», «Педагогічні працівники закладів фахової 

передвищої освіти». Всього в опитуванні взяли участь 232 слухачі зазначених 

категорій. 

 
Аналіз компонента, що стосується якості змістового наповнення курсів 

підвищення кваліфікації дав змогу зробити наступні висновки: 

1) Навіть після закінчення курсів підвищення кваліфікації слухачі 

відчувають потребу у знаннях, уміннях та компетенціях з питань, що 
стосуються трудових відносин і охорони праці в професійній освіті, 

педагогічного менеджменту, психології професійної діяльності, 
інноваційних технологій у закладі професійної освіти, цифровізації 



освітньої діяльності. Дана статистика говорить про те, що рівень 
інформації, яку отримують слухачі на курсах підвищення кваліфікації із 

зазначених вище питань, не є достатнім сьогодні для задоволення 
професійних потреб слухача. Відповідно до отриманого результату – 
перегляду потребують форми організації, методика проведення та 

оновлення змісту занять зазначених вище модулів. 
2) Затребуваним виявлено модуль «Основи андрагогіки (технології 

навчання дорослих учнів», що на сьогодні не введений у навчальні 
плани підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. Про 

це зазначили 20,7 % опитаних респондентів. Зазначена статистика 
підтверджує брак знань у слухачів з питань теоретичних і практичних 

аспектів організації освітнього процесу з дорослими. Відповідно до 
результату – варто розглянути варіанти уведення у найближчий час 

зазначеного модуля у навчальні плани слухачів відповідних категорій. 
3) Особливу потребу слухачі курсів підвищення кваліфікації відчувають у 

знаннях, уміннях і компетенціях з питань цифровізації освітньої 
діяльності та використання цифрових технологій, про що заявили 44,8  % 

респондентів. Зазначена статистика підтверджує: 
- актуальність і затребуваність знань, умінь та компетенцій з цифрових 

технологій у зв’язку із масовою організацією дистанційного навчання 

в умовах пандемії, спричиненої COVID-19; 
- недостатній рівень володіння педагогічними працівниками 

цифровими уміннями і навичками та неможливість отримати всю 
необхідну інформацію по цих питаннях на курсах підвищення 

кваліфікації.     

 

Аналіз компонента, що стосується якості організації освітнього процесу 

на курсах підвищення кваліфікації засвідчив такі результати: 

1) Серед форм організації освітнього процесу на курсах підвищення 
кваліфікації домінуючими виявлено дистанційну (33,2 %) та очно-



дистанційну (28,9 %), що безумовно пов’язано з  актуальністю 
організації освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації в 

умовах пандемії, спричиненої COVID-19. Однак, значна частина 
респондентів (16,4 %) віддали перевагу очній формі навчання, що 
свідчить про певні недоліки організації освітнього процесу в 

дистанційному форматі, яких можна було б уникнути при організації 
очного навчання на курсах; 

 

2) Місце та формат проведення занять на курсах підвищення кваліфікації 

– ще один важливий критерій якості освітнього процесу. Так, значна 

кількість респондентів (31,5 %) висловилася за змішаний формат 

проведення занять (дистанційно та очно), 28,9 % опитаних хочуть 

проходити курси на базі БІНПО і 25 % слухачів хочуть працювати на 

курсах виключно у дистанційному форматі. Зазначена статистика ще раз 

підтверджує тезу про те, що дистанційний формат навчання не 

задовольняє усіх освітніх і комунікаційних потреб слухачів курсів 

підвищення кваліфікації, а отже – є потреба у альтернативних варіантах. 



 

Аналіз компонента, що стосується якості результатів підвищення 

кваліфікації продемонстрував: 

- повну задоволеність освітнім процесом у 69 % опитаних; 
- скоріше задоволений, ніж ні – 25,4 % респондентів.  

Дана статистика демонструє в цілому позитивну оцінку роботи 

викладачів і тьюторів груп на курсах підвищення кваліфікації, якість 

організації освітнього процесу, навчально-методичний супровід занять. 

 
Аналіз компонента, що стосується якості психологічного комфорту під 

час проходження курсів підвищення кваліфікації, засвідчив, що рівень 

психологічної комфортності під час занять відмітили як високий – 28 % 

опитаних, як достатній – 65,1 % респондентів, 6,9 % учасників освітнього 

процесу відмітили як низький. Статистика доводить, що в цілому ситуація 

перебуває в межах норми, проте окремим науково-педагогічним працівникам 

варто звернути увагу на мікроклімат та психологічний комфорт слухачів на 

своїх заняттях та провести відповідну роботу з його покращення. 



 

Результати опитування слухачів курсів підвищення кваліфікації 

оприлюднені на черговому засіданні Ради із забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти у БІНПО, доведені до відома адміністрації 

закладу освіти, науково-педагогічних працівників з метою подальшого 

підвищення якості організації освітнього процесу.



НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ  

 

Опитування науково-педагогічних працівників БІНПО здійснюється 

постійно з 13 по 27 вересня 2021 року.  

Мета опитування – вивчення якості освітньо-професійних програм та 

надання освітніх послуг на курсах підвищення кваліфікації та у підготовці 

фахівців на першому (бакалаврському) і другому (магістерському) рівні 

вищої освіти.  

Опитування було організоване відповідно до Положення про організацію 

та проведення опитувань внутрішніх і зовнішніх стейкголдерів у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти та Положення про 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти.  

Усього в опитуванні взяли участь 29 науково-педагогічних працівників 

БІНПО. З них 48,3% мають науковий ступінь кандидата наук, доктора філософії 

та доктора наук. Переважна більшість опитаних 82,6% задоволені умовами і 

13,8% частково задоволені. Тож загальна характеристика вибірки свідчить про 

об’єктивність оцінювання надання освітніх послуг.  

Зауважимо, що за результатами анкетування 13,8 частково задоволені 

рівнем інформаційної підтримки освітнього процесу і науково-дослідної роботи 

у БІНПО. Така ситуація потребує додаткового вивчення питання на кафедрах 

оскільки стосується важливих напрямів роботи Інституту. 

В умовах епідемічних обмежень відбулася також пер еоцінка 

використовуваних засобів навчання. 72% опитаних зазначили у свої відповідях 

що єдина цифрова екосистема Інституту дозволяє активно використовувати 

інноваційні освітні технології. 20,7 % вказали навчальні аудиторії, які обладнані 

сучасною технікою. Отримані дані засвідчують розширення можливостей для 

надання якісних освітніх послуг та готовність науково-педагогічних працівників 

застосовувати всі  можливості надані Інститутом. 



 
Вивчення способів інформування науково-педагогічних працівників про 

важливі події, організацію освітнього процесу, досягнення БІНПО показало що 

51,7% опитуваних вказали що це саме офіційний сайт Інституту, по 13,8% 

вказали соціальні мережі та наради. 10,3% зазначили персональну електронну 

пошту. Незначна кількість респондентів 3,4% (одна особа) вказала засідання 

кафедри.  

 

 

Аналіз компонента використання технологій навчання показує досить широкий 

спектр застосовуваних методик, а саме 27,6% це інтерактивні технології, 20,7% 

- цифрові технології, 17,2% кейс-метод, 13,8 – проблемні технології, 10,2% 

вказують на використання всіх вказаних у питанні анкети технологій. Такі 

результати засвідчують перш за все різноманітність форм і методів роботи на 

заняттях науково-педагогічних працівників, що позитивно впливає на якість 

освітнього процесу та дозволяє слухачам курсів підвищення кваліфікації та 



здобувачам вищої освіти розвивати професійну компетентність та створює 

психологічний комфорт освітнього середовища, оскільки дозволяє обрати 

прийнятну  для себе форму взаємодії  як з викладачем, так і з групою. 

 

Різноманітність форм та методів роботи підтверджено відповідями на питання 

про найчастіше використовувані форми, методи та технології у власній  

практиці. Це 34,5% - навчальні і тематичні дискусії, 224,1 – лекції, 13,8 – 

практичні заняття, а також по 6,9% - ділові ігри та майстер-класи. Такі показники 

вказують на те, що освітній процес і БІНПО побудований за  принципами 

андрагогіки, оскільки на відміну від традиційної педагогіки, полягає в тому, що 

провідну роль в процесі навчання грає не той хто навчає, а той, кого навчають. 

Саме переважання практичного компоненту навчального в цьому випадку є 

надання допомоги що навчається у виявленні, систематизації, формалізації 

особистого досвіду останнього, коригування та поповненні його знань.  

 



 

Всі респонденти (100%) зазначили що в БІНПО реалізується принцип 

людино(студенто)центризму, свою участь у роботі проєктних груп по розробці 

та удосконаленню освітньо-професійних програм, розроблення нормативної 

бази щодо забезпечення якості освіти в закладі, заходи які проводяться в 

Інституті сприяють професійному саморозвитку та вдосконаленню професійної 

майстерності, існування в Інституті політики академічної доброчесності в 

організації освітнього процесу, та можливість звернутися до керівництва 

інституту з ініціативами щодо покращення якості освіти. 

 



КЛЮЧОВІ СТЕЙКГОЛДЕРИ 

Опитування роботодавців, ключових зовнішніх і внутрішніх стейкголдерів 

проводилось з 13 по 27 вересня 2021 року.  

Мета опитування: вивчення якості задоволеністю якістю освітньо-

професійних програм підготовки фахівців на першому (бакалаврському) і 

другому (магістерському) рівнях вищої освіти. Опитування було організоване 

відповідно до Положення про організацію та проведення опитувань внутрішніх 

і зовнішніх стейкхолдерів у Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти та Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти.  

Взяли участь у опитуванні взяли 5 ключових стейкголдерів.  

1. Державний навчальний заклад Білицький професійний ліцей 

2. НаУКМА 

3. Комунальний заклад "Чабанівський заклад дошкільної освіти "Дзвінок" 

Чабанівської селищної ради» 

4. БНВО "Звитяга" 

5. ГО "Результативний старт ультраактивного розвитку суспільства" 

Аналіз блоку запитань анкети, який стосується оцінки компетентностей, 

розвиток яких забезпечують освітньо-професійні програми показує що є 

необхідність постійного удосконалення освітньо-професійних програм, оскільки 

20% респондентів вважають що програма лише частково забезпечує формування 

тих компетентностей, які потрібні фахівцеві для ефективної роботи. 

  

 

Аналіз освітньо-професійних програм роботодавцями дозволив виявити основні 

запити через рекомендації щодо розширення переліку компетентностей 

(навчальних дисциплін). 



Рекомендації роботодавців стосувалися удосконалення освітньо-професійних 

програм у таких аспектах: 

1. Освітній спектр вельми обширний, можливо більш глибше необхідно 

розглянути впровадження елементів дуальньої освіти 

2. Логістика, освітня логістика 

3. Робота з дітьми з особливими освітніми потребами. 

Результати опитування передаються для обговорення у відповідних 

проектних групах.  

На  належну якість та відповідність експектаціям роботодавців освітно-

професійних програм вказує те, що  100% опитуваних вважають що підготовка 

фахівців за освітньо-професійними програмами «Менеджмент», «Педагогіка 

вищої школи» та «Психологія» є актуальною та необхідною, випускники БІНПО 

здатні ефективно працювати в колективі, є комунікабельними та соціально-

активними. А також зацікавлені у прийомі на роботу випускників БІНПО.  

Анкетування проводиться постійно, тому дані отримані на цей час можуть 

змінюватися та поповнюватися новими рекомендаціям щодо вдосконалення 

освітньо-професійних програм «Менеджмент», «Педагогіка вищої школи» та 

«Психологія». 

 


