
Шановні студенти, визначьтеся, будь ласка, з відповіддю на низку питань, 

котрі стосуються можливості висловити побажання та оскаржити результати 

підведення поточних та кінцевих підсумків навчання 

 

1. Чи були ви суб’єктом або свідком неналежного підходу до оцінювання 

роботи студента? 

1.1. Так, був суб’єктом 

1.2. Так, був свідком 

1.3. Лише доводилося чути про такі випадки 

1.4. Мені нічого не відомі про подібні випадки 

 

2. Чим, на вашу думку, може бути викликане неналежне оцінювання 

роботи студента? (оберіть ті варіанти, які відповідають дійсності, на вашу думку) 

2.1. Схильністю викладача применшувати або перебільшувати якість роботи 

2.2. Особиста неприязнь або симпатія викладача до окремих студентів 

2.3. Спонукання викладача авторитетними особами до заниження чи 

завищення оцінки окремим студентам 

2.4. Бажання наживи, притаманне викладачу (вимагання хабаря абощо) 

2.5. Емоційний стан викладача на момент підведення підсумків 

2.6. Стимулювання викладача студентами або їх «благодійниками» 

2.7. Інше (вкажіть, що саме) ___________________________________________ 

 

3. Чи поінформовані ви про можливість оскаржити результати 

оцінювання та як саме це зробити? 

3.1. Так, добре поінформований 

3.2. Безпосереднього інформування не було, але ви маєте чітке уявлення, як 

маєте діяти у таких випадах 

3.3. Маю лише нечіткі уявлення про можливість оскаржити результати 

оцінювання 

3.4. Не був поінформований і не маю уявлень 

3.5. Для вас ця проблема неактуальна (перейдіть до 7 питання) 

 

4. Чи доводилося вам оскаржувати результати оцінки своєї або інших 

студентів діяльності і я з якими наслідками? 

4.1. Так, оскаржував з позитивними наслідками 

4.2. Так, оскаржував із негативними наслідками 

4.3. Не оскаржував, бо не було потреби 

4.4. Не оскаржував, бо не бачив у тому сенсу 

4.5. Інше (вкажіть, що саме) ___________________________________________ 

 

5. Кому ви оскаржували результати оцінювання своєї або інших студентів 

діяльності 

5.1. Публічно самому викладачеві 

5.2. Завідувачу кафедри 

5.3. Декану факультету 

5.4. Оскаржував опосередковано через значимих для мене людей  

 



6. Яких наслідків ви домоглися, оскаржуючи оцінку власної або інших 

студентів активності? 

6.1. Цілко прийнятних 

6.2. Особливо ніяких, але сам факт приніс задоволення 

6.3. Оскарження практично нічого не дало 

6.4. Оскарження призвело до ще глибшого непорозуміння з викладачами 

 

7. Вкажіть вашу стать 

7.1. Жіноча 

7.2. Чоловіча 

 

8. Вкажіть ваш рік навчання 

8.1. 1 курс 

8.2. 2 курс 

8.3. 3 курс 

8.4. 4 курс 

 


