
Шановний здобуваче вищої освіти! 

 

Пропонуємо Вам узяти участь в опитуванні, що складається з двох частин. У частині 1 

просимо прочитати кожне твердження і зазначити, наскільки Ви погоджуєтесь чи не 

погоджуєтесь з ним. Будь ласка, відмітьте лише одну клітинку напроти кожного твердження. 

У частині 2 просимо надати Ваші загальні коментарі у відповідь на кожне наведене запитання. 

Опитування є повністю анонімним. 

 

ЧАСТИНА 1: ТВЕРДЖЕННЯ  Не погоджуюсь  Частково 

погоджуюсь  

Цілком 

погоджуюсь  

1. Я маю можливість вільно обирати 

навчальні дисципліни 

   

2. Я маю можливість впливати на зміст 

(набір дисциплін) освітньої програми, за 

якою я навчаюсь 

   

3. Спосіб і методи оцінювання та 

виставлення балів в академії є 

справедливими  

   

4. Я отримую детальний відгук (зворотній 

зв'язок) про мою роботу  

   

5. Цей відгук допоміг мені прояснити ті 

речі, які я не розумів(ла)  

   

6. Всі викладачі моєї спеціальності 

висококваліфіковані та компетентні  

   

7. Всі викладачі моєї спеціальності добре 

організовані та підготовлені до занять  

   

8. Я отримую достатньо підтримки і 

корисних порад щодо мого навчання  

   

9. Я маю змогу швидко контактувати з 

викладачами, коли виникає така 

необхідність  

   

10. Я отримую корисні настанови та 

вичерпні консультації, коли мені 

необхідно робити вибір щодо мого 

навчання  

   

11. Моє навчання належним чином готує 

мене до сучасної кар’єри за моєю 

спеціальністю  

   

12. Викладачі застосовують різноманітні 

викладацькі методики для забезпечення 

ефективності навчання  

   

13. Всі викладачі якісно пояснюють 

ключові поняття  

   

14. Методичне забезпечення самостійної 

роботи було достатнім 

   

15. Частка навчального часу, відведена на 

самостійну роботу, була достатньою 

   

16. Необхідні навчальні ресурси для 

вивчення матеріалу є доступними 

   

17. У мене є стабільний доступ до мережі 

Інтернет для пошуку необхідних 

матеріалів  

   

18. Розклад моїх занять є зручним     

19. Під час будь-яких змін у моєму    



навчальному курсі чи у викладанні 

ефективно використовується комунікація 

між здобувачами і представниками 

академії 

20. Я маю доступ до важливої інформації і 

даних щодо моїх навчальних курсів та 

успішності  

   

21. Я ознайомлений з порядком 

оскарження результатів заліків, іспитів 

   

22. Я ознайомлений з порядком 

перескладання заліків, іспитів 

   

23. Я ознайомлений з процедурою 

реагування академії на порушення 

академічної доброчесності 

   

 24. Я ознайомлений з процедурою 

врегулювання конфліктних ситуацій в 

академії 

   

25. Під час навчання загальне ставлення 

викладачів до мене було об`єктивним і 

неупередженим 

   

26. Всі навчальні дисципліни за моєю 

освітньою програмою викладаються 

українською мовою. 

   

ЧАСТИНА 2: ЗАГАЛЬНІ КОМЕНТАРІ  

Що Вам подобається в академії? 

 

 

 
 

 

 

Що Вам не подобається в академії? 

 

 

 

 
 

 

Використовуйте це поле для будь-яких 

інших коментарів та пропозицій щодо 

діяльності академії.  
 

 

 

 

 

 

Дякуємо за співпрацю! 


