
ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УНІВЕРСИТЕТІ ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТ 

1. Чи задоволені Ви організацією навчального процесу в університеті? 

 

2.Якщо Ви не задоволені, то які, на Вашу думку, головні проблеми організації освітнього процесу в 

університеті? (можна обрати декілька варіантів) 

1. Не вистачає навчально-методичного забезпечення (підручників, посібників тощо); 

2. Низький рівень проведення лекційних занять; 

3. Низький рівень проведення практичних занять; 

4. Перевантаження програми й навчального матеріалу інформацією, яку можна здобути самостійно; 

5. Невідповідність навчального матеріалу професійним очікуванням; 

6. Не вистачає відповідних баз практик; 

Інше: 

 

 

3.Оцініть, будь-ласка, рівень організації освітнього процесу в університеті за п’ятибальною 

шкалою (де 5-найвища оцінка, 1-найнижча) 

Можливість впливати на зміст ОП  



Можливість взаємодії з гарантом освітньої програми  

Можливість вільно вибирати дисципліни поза межами своєї освітньої програми/спеціальності  

Можливість вільно вибирати професійно-орієнтовані дисципліни із вибіркового циклу, 

запропонованого випусковою кафедрою  

Мені вистачає часу на самостійну роботу  

Проведення поточного та підсумкового контролю знань є чітким та зрозумілим  

Мені відомий порядок оскарження оцінювання контрольних заходів  

Мене заохочують до академічної доброчесності під час навчання та виконання науково-дослідних 

робіт  

Мені відомі механізми протидії порушенням академічної доброчесності  

Я зацікавлений (ла) дотримуватись принципів та правил академічної доброчесності  

Навчання є безпечним для мого життя та здоров’я  

Я задоволений (ла) індивідуальною взаємодією з викладачами  

Я задоволений (ла) інформаційною підтримкою (зручне та ефективне інформування стосовно різних 

аспектів навчання)  

Я задоволений (ла) консультативною підтримкою випускової кафедри, деканату, бібліотеки тощо  

Я задоволений (ла) соціальною підтримкою (проживання, харчування, стипендії, соціальна допомога 

та ін.)  

Я задоволений (ла) психологічною підтримкою куратора, викладачів випускової кафедри, фахівців  

Мені відомі правила та процедури вирішення конфліктних ситуацій в університеті  

Мені доступна інформація про мої права та обов’язки 

 

 

 

4.Чи задоволені Ви методами викладання навчальних дисциплін ? 



 

5.Чи ознайомлені Ви зі змістом силабусів (навчальних програм), які у Вас викладаються? 

 

6.Чи задоволенні Ви діяльністю деканату? 

 

7. Чи маєте Ви вільний доступ до електронних навчальних інформаційних ресурсів 

університету (репозиторій бібліотеки (e-prints), Центр освітніх дистанційних технологій, 

головний сайт МДПУ, сайти деканатів, сайти кафедр та інших структурних підрозділів? 



 

8. Чи хотіли б Ви додатково навчатися за сертифікованими навчальними курсами 

університету (за результатами навчання Вам буде видано сертифікат)? 

 

9. Оцініть, будь-ласка, рівень забезпечення освітнього процесу технічними засобами 

навчання (комп’ютери, відео та аудіо техніка та інші) за п’ятибальною шкалою (де 5-

найвища оцінка, 1-найнижча) 

 

10.Чи задоволені Ви розкладом навчальних занять в університеті?\ 



 

11. Чи погоджуєтеся Ви, що набуті в МДПУ знання допоможуть Вам? (відзначте у кожному 

рядку) 

 

12. Які б Ви запропонували форми та методи навчання, контролю, оцінювання для 

покращення якості освіти, яку Ви отримуєте в університеті? 

- 

13. Ваша стать: 

 

14. Форма навчання: 



 


