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Повний перелік питань

• Чи задовольняє Вас якість підготовки за обраною освітньою програмою  в університеті? 
• Чи збігаються Ваші очікування щодо обраної освітньої програми з реаліями підготовки? 
• При вивченні яких дисциплін виникають найбільші труднощі?  
• Чи реалізовується Ваше право на вільний вибір навчальних дисциплін з Каталогу вибіркових дисциплін? 
• Які дисципліни, на Вашу думку, необхідно додати до освітньої програми? 
• Які дисципліни, на Вашу думку, необхідно вилучити з освітньої програми? 
• Як Ви вважаєте, чи оптимальна кількість дисциплін викладається в одному семестрі? 
• Чи достатньо часу відведено на вивчення теоретичного матеріалу під час лекційних занять? 
• Чи достатньо часу відведено на набуття практичних навичок під час практичних чи лабораторних занять? 
• Чи достатньо часу відведено для самостійної роботи з кожної дисципліни? 
• Чи задовольняє вас якість дистанційного навчання? 
• Чи раціонально складено розклад занять? 
• Чи працює на Вашій програмі система академічної доброчесності (недопущення списування, запозичення чужих робіт, фальсифікації результатів досліджень, 
об’єктивне оцінювання результатів навчання студентів викладачами тощо). 

• Вкажіть прізвища викладачів у яких Ви б не хотіли навчатись.  
• Яких викладачів (якість викладання, доброзичливість, тактовне відношення до студентів) Ви оцінили б на «відмінно»?  
• Чи знаєте Ви про існування в університеті Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, куди можна повідомляти про всі випадки нестатутних 
відносин: 

• Що потрібно робити, на Ваш погляд, для покращення якості освітнього процесу в Університеті? 
• Якщо хочете щось додати або повідомити про порушення або зловживання, просимо написати тут:



Кількісні характеристики щодо проведеного опитування

• Опитування серед студентів 1 курсів 
• загальна кількість учасників - 120 осіб 

• студентів спеціальності Економіка - 16 осіб 

• Опитування серед студентів 2-4 курсів  

• загальна кількість учасників - 114 осіб 

• студентів спеціальності Економіка - 32 особа



Чи задовольняє Вас якість підготовки за обраною освітньою програмою в 
університеті? 

• 1 курс

серед всіх студентів ФІТ

• 2-4 курс



Чи задовольняє Вас якість підготовки за обраною освітньою програмою в 
університеті? 

серед студентів спеціальності Економіка

• 1 курс • 2-4 курс
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Задовольняє частково
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Ні, не задовольняє



Чи збігаються Ваші очікування щодо обраної освітньої програми з реаліями 
підготовки?

серед всіх студентів ФІТ

• 1 курс • 2-4 курс



Чи збігаються Ваші очікування щодо обраної освітньої програми з реаліями 
підготовки?

серед студентів спеціальності Економіка

• 1 курс • 2-4 курс
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При вивченні яких дисциплін виникають найбільші труднощі?
серед всіх студентів ФІТ

• 1 курс • 2-4 курс



Які дисципліни, на Вашу думку, необхідно вилучити з освітньої програми?

• 1 курси 
• Філософія 
• Фізична культура 

• 2-4 курси 

• Все пов’язане з рослинництвом та тваринництвом  
• Філософія

серед студентів спеціальності Економіка



Які дисципліни, на Вашу думку, необхідно додати до освітньої програми?

• 1 курс 

• Електротехніка  
• Логіка 
• Програмування  
• Креслення 

• 2-4 курси 

• Більше дисциплін економічного спрямування  

• Можливо додати дисципліну, на якій ми зможемо в групі розробляти якісь цікаві проекти (типу 
придумати власний старап) 

• Програмування (не тільки Java)

серед студентів спеціальності Економіка



Інші проблемні видповіді студентів

• 1 курс 

• Чи раціонально складено розклад занять? Ні - 50% 

• Чи знаєте Ви про існування в університеті Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення 
корупції, куди можна повідомляти про всі випадки нестатутних відносин? Так - 31% 

• Чи достатньо часу на різні види робіт? Ні -  max 6% 

• 2-4 курси 

• Чи раціонально складено розклад занять? Ні - 6% 

• Чи знаєте Ви про існування в університеті Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення 
корупції, куди можна повідомляти про всі випадки нестатутних відносин? Так - 43% 

• Чи достатньо часу на різні види робіт? Ні - max 12%

серед студентів спеціальності Економіка



Особливі побажання студентів

• Збільшити кількість тренінгів, курсів;  

• Покращити функціонал дистанційних курсів;  

• Збільшити кількість новітньої інформації згідно з вимогами роботодавців, яку можливо 
було б застосувати під час роботи; 

• Вийти на очне навчання, так хочеться на парах сидіти 

• Зменшити кількість нефахових та збільшити кількість фахових дисциплін; 

• Проводити більше майстер-класів з відомими фахівцями; 

• Справедливо оцінювати знання


