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Результати опитування

Вибіркове опитування проведено 15 березня 2021 року для студентів, які
навчаються  за  спеціальність  222  «Медицина»  та  16  березня  2021  року  для
студентів, які навчаються за спеціальність 221 «Стоматологія».

Загальна  кількість  студентів,  які  взяли  участь  в  опитування  –  146
респондентів, що складає 26%.

З  метою  детального  з’ясування  питання   передбачено  проведення  ще
декількох  етапів опитування до завершення навчального року (травень-червень
2021).

Мета  проведення  анкетування  –  з’ясування  загальних  тенденцій  щодо
якості реалізації завдань освітніх програм. 

Процедура  анкетування  передбачала  попередній  інструктаж  студентів
працевніком деканату, і анонімне он-лайн анкетування студентів за допомогою
google-форми (відкриття форми відбувалося в час, оголошений для проведення
процедури опитування).

Результати  опитування  представили  свідоме  й  позитивне  ставлення
студентів до процесу навчання. 

Так,  більшість  респондентів  задоволена  рівнем  отриманих  знань  та
практичних навичок (див. Малюнок 1):

Малюнок 1



Певні  побажання  щодо  більш  активної  співпраці  з  представниками
деканату  і  навчальної  частини,  висловлені  частиною  опитуваних,
характеризують  недостатній  рівень  зацікавленості  у  житті  студентів  і
формуванні  студентського колективу  групи (див.  Малюнок 2).  Ці  побажання
враховано у плануванні  тематики нарад деканату медичного факультету.  Про
випадки грубих порушень прав студентів, проявів дискримінації,  не етичного
ставлення викладачів до студентів тощо не вказано.

Малюнок 2

Опитування засвідчує, що організація проведення занять відбувається на
достатньому рівні, за виключенням окремих випадків унесення змін у розкладі
з  об’єктивних причин.  У цілому рівень викладання за  освітньою програмою
студенти оцінюють позитивно, вбачаючи у процесі навчання значні перспективи
для практичного застосування. Респонденти відзначають, що оцінування знань
відбувається прозоро і чесно (див. Малюнок 3):

"1-2" - незадовільно

"3-5" - задовільно

"6-8" - добре

"9-10" - відмінно

Малюнок 3



Також  респонденти  у  цілому  задоволені  матеріально-технічним  та
інформаційно-методичним забезпеченням (див. Малюнок 4).

Малюнок 4

У формі он-лайн анкет останні запитання пропонувалися респондентам як
відкриті, що дало можливість акумулювати висловлені пропозиції, зауваження
та виробити рекомендації щодо покращення якості освіти у ДМІ ТНМ:

• збільшити частину практичного матеріалу навчальних дисциплін, у тому
числі:  частину  практичних  завдань  під  час  проведення  лекцій  і
моделювання реальних сітуацій на практичних заняттях;

• у  викладацькій  діяльності  більше  практикувати  сучасні  активні  форми
роботи – дебати/ вікторини, ігри або квести тощо;

• систематизувати і конкретизувати процес самостійної роботи студентів;

• використовувати  сучасні  засоби  навчання,  лабораторні  прилади,
демонстраційні  матеріали  з  Інтернет-мережі  тощо,  щоб  навчання  було
цікавим і мотивуючим;

•  впровадити  урізноманітнення  інноваційних  технологій  навчання  за
рахунок відеоматеріалів, цікавих і сучасних платформ для навчання, медіа
джерел;

• приділяти  більше  уваги  організованості  чітких  інструктажів  щодо
виконання різних форм самостійної роботи.

• а також: менше писати від руки, більше сучасних фідбеків, звернути увагу
на  технічне  удосконалення  офіційної  освітньої  платформи  для
безперебійного  навчання  студентів,  удосконалювати  формати  онлайн
тестувань, отримувати  завдання  з  виправленими  помилками,  коментарі
щодо удосконалення виконаної роботи (більшість викладачів це роблять і
студентам подобається така практика).


