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1. Як Ви вважаєте, чи забезпечить зміст освітньої програми
(перелік дисциплін) Вашу успішну діяльність за спеціальністю?



2. Оберіть, будь ласка, освітні компоненти (навчальні дисципліни), які, на
Вашу думку, найбільш актуальні для майбутньої спеціальності



3. Чи дотриманий, на Вашу думку, логічний взаємозв’язок між 
навчальними дисциплінами під час їх вивчення?



4. Яку(і) навчальну(і) дисципліну(и), на Вашу думку, можна було 
б вилучити з освітньої програми?



5. Якими навчальними дисциплінами, на Вашу думку, доцільно
було б доповнити освітню програму?



6. Чи мали Ви можливість вільно вибирати дисципліни серед 
професійно-орієнтованих (за освітньою програмою)?



7. Чи мали Ви можливість вільно вибирати дисципліни поза 
межами освітньої програми (спеціальності)?



8. Які Ваші пропозиції щодо вдосконалення освітньої програми, 
за якою навчаєтеся?



9. На Вашу думку, чи використовували викладачі під час навчання останні 
тенденції професійної сфери та наукові досягнення?



10. Чи використовували викладачі сучасні педагогічні методи: навчальні дискусії, 
мозковий штурм, преблемне навчання, аналіз конкретних ситуацій (сase-study), 

проєктний метод, тренінги, ділові ігри та інше



11. Чи мали Ви вільний доступ до інформаційних ресурсів 
(силабусів, інших навчально-методичних матеріалів)



12. Чи мали Ви достатньо часу на самостійну підготовку, не 
були перевантажені?



13. Чи задоволені Ви рівнем сформованості компетентностей?



14. Чи задоволені Ви рівнем набуття соціальних навичок (soft skills)?



15. Чи були Ви проінформовані про можливість взяти участь у 
програмах академічної мобільності?



16. Чи мали Ви можливість частково навчатись за неформальною
формою освіти (проходження масових онлайн-курсів із зарахуванням їх
результатів навчання)?



17. Чи вважаєте, що викладачі оцінювали навчальні завдання
об’єктивно і неупереджено?



18. Чи залучалися до викладання професіонали-практики?



19. Чи є чіткою та зрозумілою для Вас процедура проведення 
поточного та підсумкового контролів знань?



20. Чи відомий Вам порядок оскарження процедури
проведення контрольних заходів?



21. Чи відомі Вам інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?



22. Чи відомі факти хабарництва у навчанні за освітньою
програмою?



23. Чи задоволені Ви рівнем взаємодії з викладачами, 
керівництвом кафедри?



24. Чи задоволені Ви рівнем інформаційної підтримки навчального процесу (зручне та
ефективне інформування стосовно різних аспектів навчання, вільний доступ до
електронних інформаційних ресурсів)?



25. Чи забезпечує освітній процес рівні можливості для дівчат 
та юнаків щодо реалізації наукових і творчих ідей?



26. Чи задоволені Ви рівнем соціальної підтримки (проживання, 
харчування, стипендії, соціальна допомога, інші заходи)?



27. Чого, на Вашу думку, Вас НЕ НАВЧИЛИ, а це потрібно на 
сучасному ринку праці?


