
Шановні студенти!  

Адміністрація Академії праці, соціальних відносин і туризму (АПСВТ) хоче 

дізнатись вашу думку щодо оцінки якості освітньої програми на якій ви 

навчаєтесь. Ваші відповіді будуть використані для удосконалення системи 

якості освіти в Академії. Анкета є анонімною. Ваші відповіді будуть 

проаналізовані в узагальненому вигляді. 

 

Назва освітньої програми  

__________________________________ 

 

Рівень освіти 

Бакалавр 

Магістр 

 

Рік (курс) навчання  

 

1. Задоволеність процесом навчання та рівнем отримуваних знань та вмінь за 

обраною освітньою програмою загалом 

      1 (низький рівень) до 5 (високий рівень) 

 

2. Актуальність освітньої програми на ринку праці у відповідній галузі 

      1 (низька) до 5 (висока) 

 

3. Доступність та зрозумілість  

1 (низький рівень) до 5 (високий рівень) 
 

 цілей освітньої програми 

 навчальних планів 

 розкладів занять 

 анотацій навчальних дисциплін 

 робочих програм навчальних дисциплін 

 системи оцінювання 

 

4. Відповідність дисциплін, що вивчаються, цілям освітньої програми  

  1 (низька) до 5 (висока) 

 

5. Зрозумілість мети, цілей і очікуваних результатів вивчення дисциплін на 

освітній програмі 

  1 (низька) до 5 (висока) 

 

6. Навчальне нантаження здобувача вищої освіти  
1 (недостатнє) до 5 (оптимальне) 
 

 кількість обовязкових дисциплін на семестр  

 кількість вибіркових дисциплін на семестр 

 кількість аудиторних годин на тиждень 

 кількість годин самостійної роботи на тиждень 

 кількість годин практичної підготовки на семестр 



 

7. Співвідношення теоретичної і практичної частини підготовки на семестр 
 

 оптимальне співвідношення теоретичної і практичної частини 

 завелика кількість годин теоретичної підготовки 

 замала кількість годин теоретичної підготовки 

 завелика кількість годин практичної підготовки 

 замала кількість годин практичної підготовки 

 

8. Прозорість, зрозумілість та чесність оцінювання знань  

  1 (низька) до 5 (висока) 

 

9. Рівень педагогічної майстерності викладачів освітньої програми загалом 

  1 (низький рівень) до 5 (високий рівень) 

 

10. Залучення студентів до участі у:  

1 (низький рівень) до 5 (високий рівень) 
 

 наукових конференціях / семінарах / круглих столах 

 тренінгах 

 гостьових лекціях  

 практичних заходах 

 

11.  Дотримання права студента на вибір навчальних дисциплін вільного вибору 

  1 (низький рівень) до 5 (високий рівень) 

 

  

12.  Отримання практичних вмінь та підвищення професійних знань під час 

проходження виробничої практики 

1 (низький рівень) до 5 (високий рівень) 

 

 

13. Рівень отримання соціальних навичок (soft skills) в процесі навчання  

1 (низький рівень) до 5 (високий рівень) 
 

 комунікативні здібності (ораторське мистецтво, вміння переконувати, 

вести переговори, проводити презентації, володіння державною та 

іноземною мовами) 

 досвід роботи в команді 

 комп’ютерна грамотність 

 креативність та написання текстів 

 управлінські здібності (вміння лідирувати, управляти, знаходити підхід до 

людей, вирішувати конфлікти) 

 персональні навички (тайм-менеджмент, саморозвиток, управління 

емоціями, стресостійкість) 

 грамадянські компетентності (правова, фінансова та екологічна 

грамотність) 

 



14.  На Вашу думку, які навчальні дисципліни, необхідно запровадити до 

освітньої програми? 

__________________________________________________________________ 

 

15.  На Вашу думку, які навчальні дисципліни, необхідно вилучити з освітньої 

програми? ________________________________________________________ 

 

16.  Ваша самооцінка як здобувача вищої освіти 

1 (низький рівень) до 5 (високий рівень) 
 

 Відвідування занять  

 Підготовленість та активність на заняттях 

 Робота в системі дистанційної освіти Moodle  

 Участь у конференціях, олімпіадах, наукових гуртках, конкурсах 

студентських робіт  

 

17.  Ваші пропозиції щодо покращення якості освіти та освітнього процесу в 

АПСВТ ___________________________________________________________  

 



Шановні студенти!  

Адміністрація Академії праці, соціальних відносин і туризму (АПСВТ  хоче 

дізнатись вашу думку щодо академічної доброчесності. Ваші відповіді будуть 

використані для удосконалення освітнього середовища в Академії. Анкета є 

анонімною. Ваші відповіді будуть проаналізовані в узагальненому вигляді. 
 

Рівень освіти 

Бакалавр 

Магістр 
 

Рік (курс) навчання  
 

1. Чи ознайомлені Ви з Положенням про академічну доброчесність АПСВТ? 

Так/ні 
 

2. Оцініть ваш рівень самостійного виконання  

1 (низький рівень) до 5 (високий рівень) 
 

 курсових робіт 

 контрольних робіт 

 рефератів 

 завдань поточного та підсумкового контролю 
 

3. Оцініть ваш рівень плагіату (не посилання на джерела інформації у разі 

використання ідей, тверджень, відомостей) у письмових роботах 

1 (низький рівень) до 5 (високий рівень) 
 

4. Чи притягались ви до відповідальності через недотримання академічної 

доброчесності у вигляді 

Так/ні 
 

 переписування письмової роботи (курсової, контрольної, реферату) 

 перездачі тесту, іспиту, заліку 

 повторне проходження навчального курсу 

 

5. Оцініть ваш рівень списування при 

1 (низький рівень) до 5 (високий рівень) 
 

 виконанні письмових робіт 

 на здачі іспиту/заліку 
 

6. Якими є основні причина списування  

(можна обрати не більше 2 варіантів) 
 

 недостатньо часу на засвоєння навчальної дисципліни 

 велике навчальне навантаження 

 страх отримати низьку оцінку 

 невпевненість у своїх знаннях 

 лінь 

 звичка 



 

7. Якщо говорити про корупцію в системі освіти, чи стосується це в якійсь 

мірі АПСВТ? 
 

 ні, корупція в АПСВТ повністю відсутня 

 частково стосуються, ініціатива належить деяким студенти 

 частково стосуються, ініціатива належить деяким викладачам 

 корупція є постійним явищем в АПСВТ 

 

8. Чи доводилось Вам особисто в процесі навчання робити наступне...?  
 

 дарувати подарунки викладачам 

 купувати навчальні матеріали кафедри 

 купувати письмову роботу (дипломну роботу, курсову роботу, контрольну 

роботу, реферат тощо) у працівників АПСВТ 

 платити гроші за оцінку 

 платити гроші за можливість поселення у гуртожиток 

 нічого з переліченого не доводилося робити 

 

 

 

 



 

Шановні студенти!  

Адміністрація Академії праці, соціальних відносин і туризму (АПСВТ  хоче 

дізнатись вашу думку щодо оцінки освітньо-інформаційного середовища. Ваші 

відповіді будуть використані для удосконалення освітнього середовища в 

Академії. Анкета є анонімною. Ваші відповіді будуть проаналізовані в 

узагальненому вигляді. 

 

Назва освітньої програми 

____________________________ 

 

Рівень освіти 

Бакалавр 

Магістр 

 

Рік (курс) навчання  

 

1. Доступність для студентів 

1 (низький рівень) до 5 (високий рівень) 

 

 освітньої програми 

 навчального плану 

 розкладів навчання 

 робочих програм навчальних дисциплін 

 навчальної і наукової літератури бібліотеки  

 навчально-методичних матеріалів на Moodle  

 веб-сайту Академії /сторінок АПСВТ/кафедр в соціальних мережах 

 

2. Зрозумілість цілей та змісту 

1 (низький рівень) до 5 (високий рівень) 

 

 освітньої програми 

 навчального плану 

 робочого навчального плану 

 індивідуального навчального плану 

 робочих програм навчальних дисциплін 

 процесу вибору навчальних дисциплін вільного вибору 

 

3. Соціально-психологічний клімат (внутрішня атмосфера, дух) 

1 (негативний, несприятливий для навчання) до 5 (позитивний, сприятливий для 

навчання) 

 

 АПСВТ загалом 

 Факультет 

 Кафедра  

 Студентська група 

 



4. Доступність співробітників АПСВТ та їх готовність допомагати 

студентам 

1 (низький рівень) до 5 (високий рівень) 

 

 адміністрації (ректора, проректорів) 

 декана 

 завудувача кафедри 

 бібліотекаря 

 викладачів 

 працівників навчального відділу, відділу кадрів та бухгалтерії 

 інших працівників (гуртожитку, їдальні, охорони тощо) 

 

5. Доброзичливе ставлення до студентів 

1 (недоброзичливе) до 5 (абсолютно доброзичливе) 

 

 викладачів 

 адміністрації (ректора, проректорів) 

 працівників деканату 

 працівників кафедри 

 працівників бібліотеки 

 працівників навчального відділу, відділу кадрів та бухгалтерії 

 інших працівників (гуртожитку, їдальні, охорони тощо) 

 

6. Оцінювання методів навчання 

1 (низький рівень) до 5 (високий рівень) 

 

 Інноваційні методи викладання (ділові ігри, кейси, робота в групах, 

майстер-класи, тренінги тощо) 

 Логічний зв’язок між навчальними дисциплінами 

 Моделі дистанційного навчання 

 Зв’язок навчання з практикою 

 

7. Оцінювання результатів навчання студентів 

1 (низький рівень) до 5 (високий рівень) 

 

 об’єктивність оцінювання знань та вмінь 

 зрозумілість критеріїв оцінювання 

 прозорість оцінювання  

 сучасні методи контролю знань 

 

8. Оцінка можливостей мобільності для студентів (конференції, семінари, 

стажування, програми обміну тощо) 

1 (низький рівень) до 5 (високий рівень) 

 

 участь в наукових заходах в межах м Києва 

 участь в наукових заходах в межах України 

 участь в наукових заходах закордоном 



 

9. Матеріально-технічна інфраструктура 

1 (низький рівень) до 5 (високий рівень) 

 

 Навчальні аудиторії 

 тренінгові аудиторії 

 читальні зали 

 бази практик 

 спортзал (стадіон) 

 компютерна база та мультимедійні системи 

 бібліотечні фонди 

 інформаційні фонди кафедр  

 підключення до Інтернету 

 санітарно-гігієнічні умови 

 дизайн та обладнання приміщень 

 їдальня/кафе 

 місця для відпочинку 

 

 

10.  Ваша самооцінка як здобувача вищої освіти 

1 (низький рівень) до 5 (високий рівень) 

 

 Відвідування занять  

 Підготовленість та активність на заняттях 

 Робота в системі дистанційної освіти Moodle  

 Участь у конференціях, олімпіадах, наукових гуртках, конкурсах 

студентських робіт  

 

11. Ваші пропозиції щодо покращення освітньо-інформаційного 

середовища в АПСВТ 

___________________________________________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 


