
ЗВІТ 

за результатами опитувань студентів щодо реалізації освітньої 

програми «Соціологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

та окремих її освітніх компонентів 

 

Об’єкт дослідження – студенти освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 

«Соціологія» (1-4 курс).  

Генеральна сукупність – 57 студентів.  

Отримано відповідей – 10  

Тип вибірки – доступна вибірка. 

Метод збору інформації – он-лайн анкетування із використанням 

платформи Moodle.  

Строки проведення польового етапу – червень 2020 р.  

 

Результати:  

В цілому студенти визначають навчання за освітньою програмою як 

таке, що дозволяє отримати необхідні фахові компетентності з 

соціології (6 – погоджуюсь, 4 – частково погоджуюсь); Критерії 

оцінювання результатів навчання у навчальних курсах є зрозумілими 

та об’єктивними (6 – погоджуюсь, 3 – частково погоджуюсь); 

Викладачі надають додаткові роз’яснення та консультації, коли мені 

це необхідно (7 – погоджуюсь, 3 – частково погоджуюсь); На кафедрі 

створені умови для заняття науково-дослідницькою роботою (участь 

у конференціях, спільне з викладачами написання наукових статей, 

залучення студентів до дослідницьких проектів тощо) (8 – 

погоджуюсь, 2 – частково погоджуюсь); Правила вступу на освітню 

програму в Університеті були зрозумілими (8 – погоджуюсь, 2 – 

частково погоджуюсь); Матеріально-технічне забезпечення 

(література, обладнання тощо) Університету та кафедри є 

задовільним для досягнення програмних результатів навчання (3 – 

погоджуюсь, 6 – частково погоджуюсь). 

 

Резюме: результати опитувань студентів щодо реалізації освітньої 

програми «Соціологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та 

окремих її освітніх компонентів оцінено як такі, що в цілому засвідчують 

високий рівень підготовки на ОП (Протокол засідання НМК спеціальності 

«Соціологія» №5 від 30.06.2020р.)  

  



ЗВІТ 

за результатами опитування серед випускників ОП «Соціологія» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо оцінювання 

різних сторін реалізації ОП 

 

Об’єкт дослідження – випускники освітньої програми «Соціологія» 

попередніх  років навчання.  

Отримано відповідей – 69.  

Тип вибірки – доступна вибірка. 

Метод збору інформації – он-лайн анкетування із використанням Google 

Forms.  

Строки проведення польового етапу – 18.01. – 20.01.2021.  

 

Результати: 

Щодо освітньої програми, то випускники оцінюють її позитивно, 

зазначаючи про отримання у ході навчання необхідних фахових 

компетентностей з соціології  (56 – погоджуються і 13 – частково 

погоджуються). Навчальний план визначають як загалом логічно 

складений, а предмети, як такі, що взаємно пов’язані між собою (45 – 

погоджуються і 23 – частково погоджуються). Методи викладання 

оцінюють як такі, що дозволяють засвоїти теоретичний матеріал та 

сформувати відповідні навики практичної роботи (48 – погоджуються 

і 19 – частково погоджуються). Окремо відзначалося важливість 

отриманих під час проведення щорічних конференцій 

(університетської студентської науково-технічної) та щорічної 

конференції молодих дослідників «Соціологія-соціальна робота та 

соціальне забезпечення: регулювання соціальних проблем» 

(проводиться кафедрою щорічно від 1999 р.) навиків науково-

дослідницької роботи та комунікації. Випускники також відзначали 

інші форми стимулювання здобувачів освіти до наукової творчості, 

широко практиковані на кафедрі. 

 Серед пропозицій та зауважень випускники виділили наступні 

моменти: «від сьогоднішніх студентів дізнавалась, як у них 

відбувається навчальний процес і зауважила, що нюанси, які мені не 

цілком подобались під час мого навчання - уже виправлені, тому, 

думаю, це дуже правильно зі сторони кафедри»; «потрібно: 1. оновити 

програмне забезпечення (купити ліцензії). 2. оновити програму 

навчання: збільшити кількість практичних занять з таких предметів, 

як методологія та програмування соціологічних досліджень, 

математико-статистичні методи в соціології, комп`ютерний аналіз 

соціологічних даних, а також залучити спеціалістів з інших 

напрямків»; «освітня програма дуже цікава та компетентно 

складена…»; «було б дуже корисним, якби хоча б одна дисципліна, 



яка стосується соціології, проводилася б іноземною мовою 

(англійська, німецька тощо); «більше уваги приділяти сучасним 

способам подання/презентації даних та/чи результатів досліджень - 

створення інфографік, сторітеллінг тощо»; хотілось би більше 

предметів, пов'язаних з аналізом проведених досліджень»; «достатньо 

мало уваги приділялось роботі із програмами, у кафедри немає 

програми SPSS, тільки PSPP, що є її аналогом»; «було би чудово, 

якщо би були спеціалізовані факультативні курси про соціальні 

мережі та їх вплив на суспільство»; «отримала якісну освіту, проте 

хотілося б більше практики, не лише опитування за допомогою анкет, 

а пізнати більший спектр роботи соціолога». Водночас, випускники 

відзначили, що кафедра забезпечувала доступ до сучасних 

програмних ресурсів шляхом постійної співпраці із соціологічними 

установами-базами практик, зокрема соціологічною агенцією 

«Фама». 

 

Резюме: результати опитувань студентів щодо особливостей ОП 

«Соціологія» першого (бакалаврського) рівня вищої оцінено як такі, що в 

цілому засвідчують високий рівень підготовки на ОП. Ухвалено результати 

опитувань взяти до відома та врахувати їх в наступних редакціях ОП 

(наприклад, збільшення годин для ОК, названих респондентами (вже 

реалізовано в редакції ОП 2020р.) (Протокол засідання НМК спеціальності 

«Соціологія» №4 від 25.01.2021р.) 

  



ЗВІТ 

за результатами опитування серед студентів ОП «Соціологія» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо оцінювання 

різних сторін реалізації ОП 

 

Об’єкт дослідження – студенти освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 

«Соціологія» (2-4 курс) 

(студенти 1 курсу не брали участі в опитуванні, оскільки вони навчаються за оновленою ОП 2020р., а 

опитування стосується ОП 2016 р.) 

Генеральна сукупність – 39 студентів.  

Отримано відповідей – 35.  

Тип вибірки – суцільна вибірка. 

Метод збору інформації – он-лайн анкетування із використанням Google 

Forms.  

Строки проведення польового етапу – 18.01. – 20.01.2021.  

 

Результати опитування: 

В цілому, студенти задоволені освітньою програмою та 

погоджуються з тим, що освітня програма дозволяє студентам 

отримати необхідні фахові компетентності з соціології (29 – 

погоджуються і 5 – частково погоджуються); навчальний план 

визначають як загалом логічно складений, а предмети, як такі, що 

взаємно пов’язані між собою (26 – погоджуються і 8 – частково 

погоджуються); вибіркові дисципліни дозволяють поглибити фахові 

компетентності (27 – погоджуються і 5 – частково погоджуються); 

методи викладання оцінюють як такі, що дозволяють засвоїти 

теоретичний матеріал та сформувати відповідні навики практичної 

роботи (27 – погоджуються і 6 – частково погоджуються); критерії 

оцінювання результатів навчання у навчальних курсах та практиках є 

зрозумілими та об’єктивними (27 – погоджуються і 6 – частково 

погоджуються); обсяг навчального навантаження, за оцінюванням 

студентів, є помірним та дозволяє отримати відповідні навики та 

компетентності (24 – погоджуються і 9 – частково погоджуються); 

інфраструктура університету та матеріально-технічне забезпечення 

ОП студенти оцінюють доволі високо, тощо.   

 

Резюме: результати опитувань студентів щодо особливостей ОП 

«Соціологія» першого (бакалаврського) рівня вищої оцінено як такі, що в 

цілому засвідчують високий рівень підготовки на ОП. Ухвалено результати 

опитувань взяти до відома та врахувати їх в наступних редакціях ОП 

(Протокол засідання НМК спеціальності «Соціологія» №4 від 25.01.2021р.) 

 


