
ШАНОВНІ АСПІРАНТИ! 

 

Запрошуємо Вас до участі в опитуванні, спрямованому на з’ясування  рівня 

задоволеності організацією освітнього процесу в Університеті. Уважно прочитайте 

запитання та запропоновані варіанти відповідей на них і позначте ті, котрі найбільше 

збігаються з Вашою думкою.  

Анкета анонімна. Отримані результати будуть використані виключно в 

узагальненому вигляді. 

АНКЕТА 

 
1. Наскільки комфортно Вам навчатися в Університеті? 

1. достатньо комфортно; 

2. частково комфортно; 

3. зовсім не комфортно. 
 

2. Оцініть, будь ласка, за 5-ти бальною шкалою, наскільки Вам було зручно і доступно 

зорієнтуватись в таких аспектах навчання (де 1 – зовсім не зручно, 5 – повністю зручно) 

  Шкала оцінювання 

1 Бібліотека (абонемент, читальний зал) 1 2 3 4 5 

2 Розклад навчання  1 2 3 4 5 

3 Доступність викладання навчальних дисциплін  1 2 3 4 5 

4 Робота деканату  1 2 3 4 5 

5 Можливості користування електронними ресурсами  1 2 3 4 5 

6 Розклад індивідуальних консультацій викладачів 1 2 3 4 5 

7 Процедурах оцінювання отриманих знань 1 2 3 4 5 

8 Графік перездач академічної заборгованості  1 2 3 4 5 

 

3. Чи реалізується право здобувачів на вільний вибір дисциплін у межах освітньої програми? 

1. повністю реалізується; 

2. частково реалізується; 

3. зовсім не реалізується. 

 

4. Чи маєте ви можливість впливати на формування переліку дисциплін вільного вибору?  

1. так; 

2. ні. 
 
5. Чи вважаєте Ви за доцільне розширити перелік вибіркових дисциплін з метою 
посилення орієнтації на Ваші наукові інтереси? 

1. так; 

2. ні. 
 
6. Чи достатньо у Вас інформації про принципи дотримання академічної доброчесності в 
Університеті? 

1. цілком достатньо; 
2. частково достатньо; 
3. зовсім не достатньо. 

 

7. Наскільки Ви задоволені науковими заходами (конференціями, симпозіумами, 

інтерактивними заходами тощо) в Університеті? 
1. повністю задоволені; 

2. частково задоволені; 

3. зовсім не задоволені. 

 



8. Наскільки повно Ви володієте основами академічного письма, нормами та 

принципами побудови наукових тексті? 

1. повністю володію; 

2. частково володію; 

3. зовсім не володію. 

 

9. Наскільки повно Ви ознайомлені з вимогами щодо якісного оформлення наукових 

публікацій на засадах академічної доброчесності? 

1. повністю ознайомлений; 

2. частково ознайомлений; 

3. зовсім не ознайомлений.  

 

10. На Вашу думку, чи доцільно збільшити терміни проходження науково-педагогічної 

практики? 

1. так; 

2. ні. 
 

11. Оцініть рівень актуальності отриманих знань, вмінь і навичок під час навчання за вашою 

освітньою програмою: 

1. повністю актуальний; 

2. частково актуальний; 

3. зовсім не актуальний. 

 


