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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про опитування студентів стосовно якості освітньої

діяльності (далі - Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про

освіту», Закону України «Про фахову передвищу освіту».

1.2. Положення регламентує порядок організації, проведення, аналізу,

представлення та використання результатів опитування здобувачів

освіти(студентів) стосовно якості освітньої діяльності у Відокремленому

структурному підрозділі «Охтирський фаховий коледж СНАУ».

1.3. Метою опитування є визначення думки репрезентативної сукупності

студентів щодо надання освітніх послуг у Коледжі та використання отриманої

інформації для удосконалення освітнього процесу.

1.4. Завданням анкетування є:

√ отримати надійну та якісну інформацію про ставлення здобувачів освіти

до діяльності педагогічних, науково-педагогічних працівників, у тому числі про

застосування інноваційних методик навчання в їх роботі;

√ демонстрація зв'язку між діяльністю педагога і результатами цієї

діяльності, що проявляються у засвоєнні здобувачами вищої освіти життєво

необхідних і професійних компетентностей, рівні їхньої культури, ерудиції,

вмінні застосовувати теорію на практиці;

√ використання анкетування як одного з елементів моніторингу системи

контролю за якістю освітнього процесу.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАННЯ

2.1. Опитування здійснюється з використанням затверджених методичною

радою Коледжу анкет.

2.2. Опитування є анонімним.
2.3. Інформація про проведення опитування розмішується на офіційному

сайті Коледжу за тиждень до його початку.

2.4. Проведення опитування можуть здійснювати: директор, заступник

директора з навчально-виховної роботи, заступник директора з

навчально-виробничої роботи, завідувачі відділеннями, голови циклових



комісій і представники студентського самоврядування та профспілкової

організації студентів Коледжу.

2.5. Опитування може проводитись як у письмовому вигляді так і за

допомогою електронних засобів тестування і анкетування.

2.6. Одержані анкети (результати) одразу після проведення опитування

опрацьовуються особами, які здійснювали опитування.

2.7. Особа, яка здійснювала опитування, доповідає про його результати

на засіданні методичної чи педагогічної ради. Інформація щодо результатів

опитування може висвітлюватися на сайті закладу освіти.

3. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ

3.1. Результати опитування враховуються при розподілі педагогічного

навантаження викладачів на наступний рік, при атестації та прийнятті рішення

щодо продовження трудового договору (контракту) та при організації освітнього

процесу у коледжі.
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