
АНКЕТА 1. ПЕРЕГЛЯД ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

Шановні здобувачі вищої освіти! Просимо прийняти участь в опитуванні 

учасників освітнього процесу стосовно участі у перегляді освітніх програм.  

Анкетування є добровільним і анонімним.  

У поданих нижче запитаннях необхідно вибрати один або декілька варіантів 

відповіді (поставити відмітку), в окремих випадках викласти власну думку 

відповіді. 

Ваша думка важлива для нас і буде врахована. 

 

1. Чи задоволені Ви освітньою програмою, за якою навчаєтесь? 

 

2. Чи ознайомлювались Ви з описом освітньої програми, за якою навчаєтесь 

та індивідуальною освітньою траєкторією ? 

Так 

Ні 

 

3. Хто ознайомлював Вас з освітньою програмою? 

Ознайомився самостійно 

Викладач дисципліни 

Куратор 

Гарант освітньої програми 

Директор/декан 

Завідувач кафедри 

 

4. Чи повністю відповідають дисципліни, які Ви вивчаєте, обраній 

освітній програмі? 

Так, всі дисципліни є необхідними 

Окремі дисципліни потребують перегляду та оновлення 

Окремі дисципліни є непотрібними 

Є обов’язкові дисципліни, які не відповідають освітній програмі 

Складно відповісти 

 

5.На Вашу думку, навчання за обраною освітньою програмою: 

Відповідає її опису, дає можливість досягти необхідних навичок та 

професійних якостей 

Враховує сучасні тенденції розвитку спеціальності та потреби виробництва 

Лише частково відповідає опису освітньої програми 

Не відповідає опису освітньої програми 

 

 

6. Чи маєте Ви змогу обирати дисципліни вибіркового циклу освітньої 

програми відповідно до Ваших вподобань? 



Так      Ні 

7. На Вашу думку, перелік освітніх компонент (дисциплін) освітньої 

програми та їх зміст 

Оновлюється відповідно до вимог сьогодення 

Оновлюється з урахуванням потреб і побажань студентів 

Оновлюється з урахуванням потреб роботодавців 

Оновлюється з урахуванням останніх досягнень науки і техніки 

Оновлюється із врахуванням сучасних практик в професійній сфері 

Оновлення потребує зміст окремих дисциплін 

Є дещо застарілим і не враховує останніх інновацій 

Не оновлюється 

 

8. Чи долучались Ви до перегляду освітніх програм? 

Так 

Ні 

 

9. Які з вказаних пропозицій Ви надавали для внесення в освітню 

програму? 

Додати нові дисципліни 

Вилучити окремі дисципліни 

Перерозподілити години між лекціями, практичними та лабораторними 

заняттями 

Збільшити кількість аудиторних годин 

Вивчати окрему дисципліну в двох семестрах 

 

10. Чи повідомляють Вас про результати перегляду освітніх програм? 

Так     Ні 

 

11. Чи задоволені Ви методами навчання? 

 

АНКЕТА 2. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ, 

ОБ’ЄКТИВНІСТЬ ТА НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ ЕКЗАМЕНАТОРІВ, КОНФЛІКТ 

ІНТЕРЕСІВ 

 

1. Чи відомо Вам про процедуру оскарження (апеляції) отриманої Вами 

підсумкової оцінки з дисципліни? 

Так 

Ні 

2. Чи були Вам відомі випадки подачі апеляційних заяв студентами 

університету? 

Так 

Ні 

3. Якщо виникають запитання чи проблеми, до кого Ви звернетесь? 



До декана/директора 

До заступників декана/директора 

До куратора групи 

До викладача, якому довіряю 

До одногрупників або друзів 

До представників студентського самоврядування 

Самостійно вирішуватиму свої питання 

 

4. Що, на Вашу думку, покращило б вирішення питань, які виникають 

під час навчання? 

Спілкування із керівництвом університету (ректором та проректорами) 

Спілкування із керівництвом інститутів/факультетів (деканом/директором 

та його заступниками) 

Консультація з викладачем з дисципліни 

Зустріч з куратором або іншим авторитетним для Вас викладачем 

Спілкування зі старшокурсниками та їх поради 

Можливість швидких питань та відповідей on-line 
 

5. У випадку виникнення конфліктних ситуацій студент може 

повідомити про це через 

Скриньку довіри 

Надіслати повідомлення на електронну пошту університету 

Надіслати повідомлення на електронну пошту директора/декана 

Написати письмове звернення до комісії з академічної етики 

Звернутися до керівника структурного підрозділу 
 

АНКЕТА 3. ФОРМИ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ ТА КРИТЕРІЇВ 

ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

1. Чи ознайомлюють Вас викладачі з формами контрольних заходів та 

критеріями оцінювання Ваших знань з дисципліни?  

Завжди 

У більшості випадків 

Рідко 

Не пам’ятаю таких випадків 

 

2. Коли доводиться інформація про форми контрольних заходів (залік, 

екзамен)?  

На першому занятті 

По завершенню семестру 

Перед контрольним заходом 

Не доводилась 



3. Коли доводиться інформація про критерії оцінювання Ваших 

навчальних досягнень?  

На першому занятті 

По завершенню семестру 

Перед контрольним заходом 

Не доводилась 

 

4. Як саме (у який спосіб) інформація про форми контрольних заходів 

та критеріїв оцінювання доводилась до Вас?  

В паперовому вигляді 

Через платформу Office 365 

Через електронний кабінет 

Не доводилась 

 

5. На скільки чіткі і зрозумілі критерії оцінювання за освітньою 

дисципліною? 

Чіткі і зрозумілі 

Нечіткі 

Частково зрозумілі 

Потребують уточнення, конкретизації 

 

6. Вказати, по яких дисциплінах критерії потребують уточнення 

 

АНКЕТА 4. ІНФОРМОВАНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРО 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ, КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

 

1. Якщо виникають питання чи проблеми, до кого Ви звернетесь? 

До декана/директора 

До заступників декана/директора 

До куратора групи 

До молодшого куратора групи 

До викладача, якому довіряю 

До одногрупників або друзів 

До представників студради 

Самостійно вирішуватиму свої питання 
 

2. Чи маєте Ви змогу обирати дисципліни освітньої програми 

вибіркового циклу відповідно до Ваших вподобань? 

Так   Ні 
 

3. На Вашу думку, скільки аудиторного часу потрібно для розуміння 

предмету та набуття практичних вмінь? 

Достатньо одного заняття (пари) на тиждень 



Достатньо двох занять (пар) на тиждень 

Не менше трьох занять (пар) на тиждень 
 

4. Вкажіть причини, що ускладнюють процес навчання: 

Невідповідність освітньої програми Вашим очікуванням 

Тиск з боку викладачів 

Мова викладання 

Інформаційна перенасиченість 

Наявність застарілих дисциплін та методів їх викладання 

Застаріла технічна та лабораторна база 

Недостатня практична підготовка 

Низький рівень організації самостійної роботи студентів 

Відсутність внутрішньої мотивації 

Побутові труднощі 

 

5. Чи маєте Ви можливість швидко контактувати з викладачами, якщо 

виникає така необхідність (оцініть за 100-бальною шкалою): 

 

6. Яка форма спілкування із викладачем у поза аудиторний час є 

найбільш ефективною? 

Із застосуванням платформи дистанційного навчання Office 365 

Через електронний журнал 

Із використанням електронної пошти 

Телефонний зв'язок 

Соціальні мережі 

 

7. Для пошуку необхідних матеріалів в університеті Ви користуєтесь: 

Інтернетом у зонах вільного доступу 

Бібліотекою університету 

Електронною бібліотекою університету 

 

8. Оцініть за 100-бальною шкалою рівень Вашої інформованості щодо 

подій і заходів, які відбуваються в університеті (зустрічей, конференцій, 

свят, засідань та зборів, проведення сертифікаційних програм тощо): 

 

9. Чи відомо Вам, що в університеті працює служба психологічної 

підтримки студентів  

Так 

Ні 

 

10. Чи відчуваєте Ви себе у безпеці під час навчання? 

Так, постійно проводиться інструктажі та нагадування про безпеку під час 

занять та у поза аудиторний час 

Частіше так, ніж ні 



Часто виникає тривожність за власну безпеку 

Ні, вжитих в університеті заходів із безпеки недостатньо 

 

АНКЕТА 5. ІНФОРМОВАНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРО 

ПОЛІТИКУ, СТАНДАРТИ І ПРОЦЕДУРУ ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ 

ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 

1. Чи знайомі Ви з поняттям «академічна доброчесність»?  

 

2. З якими проявами академічної недоброчесності Ви зустрічаєтесь в 

університеті найчастіше?  

Академічний плагіат 

Фабрикація 

Фальсифікація 

Списування 

Обман 

Хабарництво 

Необ’єктивне оцінювання 

 

3. Як часто Ви виявляєте академічну недоброчесність у навчальному 

процесі? 

Ніколи 

Майже ніколи 

Декілька разів за весь період навчання 

Час від часу 

Часто 

Постійно 

 

4. Що спонукає Вас до академічної недоброчесності?  

Страх перед відрахуванням 

Незнання дисципліни 

Я завжди поступаю порядно 

Бажання отримати високий бал 

 

5. Чи знайомі Ви з поняттям «плагіат»?  

Так    Ні 
 

6. Яким чином здійснюється перевірка на плагіат кваліфікаційних робіт 

(дипломні проекти / роботи)? 

Перевіряється керівником 

Перевіряється завідувачем кафедри 

Використовується спеціальна програма перевірки 

Перевіряється комісією 

Не перевіряється 



 

7. Чи знаєте Ви основні правила посилання на літературні джерела? 

Так   Ні 

 

8. Які, на Вашу думку, заходи є доречними для запобігання академічної 

недоброчесності студентів? 

Роз’яснювальна робота серед студентів 

Вжиті заходи до інших студентів (у т.ч. відрахування) 

Повторне вивчення дисципліни 

Публічне обговорення 

 

9. Які види академічної відповідальності, на Вашу думку, є найбільш 

дієвими? 

Повторне проходження оцінювання 

Повторне проходження освітніх компонент (дисциплін) 

Відрахування з університету 

Зниження академічного рейтингу 

Позбавлення академічної стипендії 

 

10. Чи згодні Ви дотримуватись всіх принципів академічної 

доброчесності? 

Так 

Ні 


