
ЯКІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ОЧИМА ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Професійна освіта. Комп'ютерні технології. Перший (бакалаврський) 

2.У якому році ви вступили на ОП? * 

 

3. Чи мали ви можливість реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін? * 

 

4. Чи звертались Ви до куратора ЕКТS щодо розробки індивідуальної освітньої траєкторії? 

 

5. Чи достатньою є практична підготовка на вашій ОП? 



 

6. Чи сприяє освітня програма формуванню у Вас soft skiils (комплекс неспеціалізованих, 

надпрофесійних навичок, які відповідають за успішну участь у робочому процесі, високу 

продуктивність і, на відміну від спеціалізованих навичок, не пов'язані з конкретною сферою) 

? 

 

7. Чи вчасно надається вам інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів 

навчання, порядку та критеріїв оцінювання ? * 

 

8. Яким чином до вас доводиться інформація про форми контрольних заходів та критерії 

оцінювання? * 



 

 

9. Чи забезпечують процедури контрольних заходів об’єктивність екзаменаторів? * 

 

10. Чи маєте ви змогу оскаржити процедуру проведення та результатів контрольних 

заходів? 

 

11. Чи забезпечується вам можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії?  



 

12. Чи сприяють форми і методи навчання і викладання реалізації студентоцентрованого 

підходу? 

 

13. Чи сприяють освітні компоненти обов’язкової частини освітньої програми формуванню 

у вас професійних компетентностей? 

 

 

14. Чи відповідають методи навчання і викладання принципам вашої академічної свободи 

(наприклад, вибір теми дослідження, свобода слова тощо)? 



 

15.Чи залучаються до аудиторних занять на ОП професіонали-практики, експерти галузі, 

представники роботодавців? 

 

16. Чи дозволяє освітнє середовище, створене у ЗВО, задовольнити ваші освітні потреби та 

інтереси як здобувачів? 

 

17. Чи маєте ви змогу, як здобувач вищої освіти/ представник студентського 

самоврядування, бути залученим до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур 

забезпечення її якості? 



 

18. Чи налагоджений у вас контакт з гарантом освітньої програми? 

 

19. Чи враховуються або/чи беруться до уваги ваша позиція/пропозиції під час перегляду 

ОП? 

 

20. Що найбільше вам подобається на освітній програмі? 

Більшість викладачів - особистості, які є компетентними в своїй професійній галузі. Вони 

мають власний достатній професійний досвід, виходячи з якого вони можуть надати 

здобувачами дійсні поради та рекомендації щодо працевлаштування, манери поводження, 

спілкування в професійній сфері тощо. 

Все 

Змога самоврядування та вибір фахової спеціалізації. 

Навчання основам програмування та педагогiчноi майстерностi в першi роки навчання 



В освітній програмі подобається все 

чуйні викладачі, цікаві дисципліни 

Цікаве та змістовне навчання 

Багато дисциплін вільного вибіру. Є можливість обрати ті дисципліни, які мені цікаві  

різноманітність мов програмування 

 

21. Які недоліки в освітній програмі ви бачите? 

важко відповісти... 

Немає. 

Ніяких 

Повільний розвиток навчальних програми, щодо IT-технологій. 

- 

Не бачу 

іноді не дуже корисні дисципліни 

Немає 

вибір дисципліни для економічної обгрунотованості 

 

22 . Ваші пропозиції щодо удосконалення освітньої програми 

Активніше надавати можливість студентам на висування власних пропозицій, щодо 

покращення освітньої діяльності, вибір навчальних дисциплін, які вони зможуть вивчати в 

майбутньому. 

Обір більшого спектру більш сучасного матеріалу до навчальної програми, замість 

старого, щоб розкрити сутність вивчення навчальних дисциплін, і чому вони існують, а 

також показати конкретний напрямок розвитку здобувачам вищої освіти.  

- 

більше дисциплін за спеціальністю та збільшити інтенсивність навчання цих дисциплін 

Немає 

Розкрити можливості міжнародної мобільності. 

відкривати малокомплектні групи 

 


