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На якому курсі Ви навчаєтесь? 

 

 

Чи задоволені Ви вибором спеціальності (освітньої програми)?  

 

 

Які проблеми, на Вашу думку, найбільшою мірою ускладнюють навчання за обраною 

освітньою програмою? 
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Аспірант

Задоволений 61,00%

Скоріше задоволений, 

ніж не задоволений -

32,40 %

Скоріше незадоволений, ніж

задоволений - 5,20 %

Не задоволений 

1,40%

24,4%

3,6%

1,4%

3,8%

23,5%

14,8%

1,8%

9,9%

4,7%

6,7%

Особиста неорганізованість

Недостатнє забезпечення навчально-методичною 

літературою

Негативний вплив інших студентів

Власне розчарування в обраній спеціальності (освітній 

програмі)

Необхідність поєднання роботи та навчання

Надмірний обсяг навчального навантаження

Відсутність такту та педагогічної майстерності 

викладачів

Відсутність мотивації до навчання

Незручний розклад

Відсутність перспектив працевлаштування



Чи знаєте Ви, що Ваше навчання відбувається у відповідності до затвердженої освітньої 

програми? 

 

Чи ознайомлені Ви з цілями та змістом освітньої програми?  

 

Чи відповідає структура, зміст освітньої програми Вашим очікуванням (чи 

представлені всі дисципліни, вивчення яких, на Вашу думку, необхідне для майбутньої 

професійної діяльності, чи немає дублювання дисциплін; порушення логіки 

викладання дисциплін; перевантаження)? 

 

На Вашу думку, чи усі дисципліни, що вивчаються, необхідні для Вашої професійної 

діяльності? 

 



Чи існує можливість вибору навчальних дисциплін, чи пропонується перелік 

вибіркових дисциплін за професійним спрямуванням? 

 

Яким чином Ви дізнаєтесь про форми контролю, порядок і критерії оцінювання знань, 

умінь і навичок під час вивчення навчальної дисципліни? 

 

Де Ви можете ознайомитися з формами контролю та критеріями оцінювання з 

навчальної дисципліни 
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Важко відповісти

З робочої програми або силабусу навчальної дисципліни

З Порядку формування рейтингу успішності студентів

для призначення академічних стипендій у ВНУ імені…

З Положення про поточне та підсумкове оцінювання

знань студентів ВНУ імені Лесі Українки

З Положення про організацію і проведення поточного і

підсумкового контролю у формі комп’ютерного…

Ознайомлює викладач
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програмі 

навчальної 

дисципліни

У силабусі 

дисципліни

На сайті 

університету

На сайті 
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критерії 

оцінювання з 

навчальної 

дисципліни



Який спосіб контролю знань при проведенні екзамену є найбільш об'єктивним? 

 

 

Чи об'єктивною є, на Вашу думку, чинна система оцінювання результатів навчання 

студентів в університеті? 

 

 

Чи є у Вас можливість, при потребі, оскаржити процедуру проведення та результати 

контрольних заходів? 

 

 

34,20%

6,90%

63,40%

30,50%

19,80%
26,80%

Індивідуальна 

співбесіда

Фронтальна 

бесіда

Електронне 

тестування

Тестування у 
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Як Ви сприймаєте ініціативу залучення професіоналів-практиків, експертів та 

представників роботодавців до викладання та організації освітнього процесу? 

 

Як Ви оцінюєте рівень ефективності застосовуваних методів і методик викладання 

навчальних дисциплін? 

 

 

Наскільки, на Вашу думку, є ефективними методи, які використовують викладачі, 

методика   викладання в цілому? 

 

Позитивно -
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Наскільки змістовним, на Вашу думку, є процес навчання та викладання? 

 

Чи відповідає навчальний процес Вашим очікуванням? 

 

 

Що, Вашу думку, допоможе поліпшити організацію навчального процесу та сприятиме 

оптимізації методів навчання та викладання (найпопулярніші варіанти пропозицій) 
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додаткові бали 
Тренінги



Чи стимулюють на Вашому факультеті (освітній програмі) до самоосвіти та науково-

дослідницької діяльності? 

 

Яким чином на Вашому факультеті (освітній програмі) стимулюють до самоосвіти та 

науково-дослідницької діяльності (обирали три варіанти відповіді)? 

 

 

Які види аудиторних занять, на Вашу думку, найкраще формують фахові 

компетентності (обрали 2 варіанти відповіді)? 

 

Так - 59,40%

Ні - 1,10%

Важко 

відповісти -

5,40%

Скоріше так, ніж ні

31%
Скоріше ні, ніж так

4%

64,10%

53,80%62,20%

43,20%

16,90%

10,30%
11,70%2,70%

Обіцяють додаткові бали до поточних оцінок

Сприяють публікації тез та статей

Пропонують участь у конференціях

Пропонують участь у різноманітних освітніх, наукових, 

дослідницьких проєктах
Надають премії, стипендії, тощо

Організовують практику, стажування на вітчизняних 

підприємствах
Організовують практику, стажування на іноземних 

підприємствах
Не стимулюють до самоосвіти та науково-дослідницької 

діяльності

Лекції

16%

Практичні заняття

28%

Лабораторні заняття

11%

Оптимальний 

варіант - це 

комбінація різних 

видів аудиторних 

занять

27%

Найкраще, коли аудиторні 

заняття розподілені рівномірно

9%

Семінарські заняття

9%



Чи достатньою, на Вашу думку, є кількість практичних (лабораторних) занять та й 

взагалі практики? 

 

 

Як Ви оцінюєте ефективність індивідуальної та самостійної роботи студента? 

 

Як Ви оцінюєте ефективність системи консультування в університеті? 

 

 

Так, цілком

76%

Ні, зважаючи не те, 

що фундаментом  

професійних вмінь 

та навичок є 

професійна 

підготовка

12%

Я не 

задумувався(лась)

12%

Позитивно

75%

Негативно

4%

Важко відповісти

21%

Позитивно

81%

Негативно

2%

Важко відповісти

17%



Що або хто, на Вашу думку, уможливлює  отримати якісну консультацію?  

(обирали два варіанти відповіді) 

 

 

На Вашу думку, чи достатньою є кількість консультацій з навчальних предметів? 

 

 

Чи відповідає Вашим освітнім потребам комп'ютерне забезпечення освітнього процесу 

 

46,20%

54,80%

11,00%
6,60%

55,40%

Все залежить від 

викладача

Вдало організований 

навчальний процес

Головне - це 
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освітнього процесу

Головне - це 
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дисципліни
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Так, цілком

76%

Ні, хотілося б, 

звичайно,  більше

7%

Я не задумувався(лась) над 

цим питанням 

17%

Так

66%Ні

11%

Важко відповісти

23%



Чи доступні Вам підручники, навчальні посібники, рекомендації, методичні вказівки, 

конспекти лекцій тощо в електронній та друкованій формах? 

 

 

 

На Вашу думку, чи достатнім є обсяг практичної підготовки, закладений у 

навчальному плані з обраної освітньої програми? 

 

 

Чи задоволені Ви компетентностями, здобутими та/або розвиненими під час практичної 

підготовки за освітньою програмою? 

 

Так

82%

Ні

4%

Важко відповісти

14%

Так - 55,80%

Ні - 1,90%

Важко 

відповісти -

5,20%

Скоріше так, ніж ні

30%

Скоріше ні, ніж так

7%

Так - 55,20%

Ні - 1,80%

Важко 

відповісти -

6,40%

Скоріше так, ніж ні

32%

Скоріше ні, ніж так

5%



Чи ознайомлені Ви із принципами академічної доброчесності? 

 

 

Яким чином, на Вашу думку, популяризується академічна доброчесність у ВНУ імені 

Лесі Українки? 

 

З якими проявами академічної недоброчесності Ви стикалися у ВНУ імені Лесі 

Українки (оберіть не більше 3-х варіантів відповіді)? 

 

 

86,50%

7,70%
1,50%

1,30% 2,90%
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100,00%

Так Скоріше так, 

ніж ні

Скоріше ні , 
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Ні Важко 
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Шляхом 

проведення 

семінарів і 

тренінгів

20%

Роз'яснювальною 

роботою серед 

студентів і викладачів

43%

Шляхом 

ознайомлення з 

Кодексом 

академічної 

доброчесності

27%

Важко відповісти

10%

Академічний плагіат

10%
Фальсифікація

3%

Списування

17%

Хабарництво

8%Необ'єктивне 

оцінювання

14%

Не 

стикався(лась)

48%



Які санкції щодо студентів Ви вважаєте доцільними у разі виявлення і доведення 

академічної недоброчесності? 

 

 

Освітнє середовище, у Вашому розумінні - це...? (Обирали не більше 3-х, найбільш 

важливих варіантів відповіді) 

 

 

Яким чином в університеті забезпечується безпека освітнього середовища під час 

Вашого навчання? (Оберіть усі можливі варіанти відповіді)? 

 

63,60%

4,10%

1,40%

30,90%

Повторне проходження оцінювання

Повторне вивчення дисципліни

Відрахування з університету

Я не задумувався(лась) над цим 

питанням

89,20%

8,70%

9,30%

29,70%

26,20%

27,00%

36,90%

32,70%

15,30%

28,30%

Розвинута інфраструктура університету

Система медичного обслуговування

Система закладів громадського харчування

Гуртожитки університету

Центр культури та дозвілля

Бібліотека

Комунікаційний простір університету

Середовище, прихильне до студента

Стадіони (спортивні майданчики, зали)

Наукова та дослідницька діяльність

51,20%

20,10%

24,40%

33,70%

33,80%

29,60%

34,00%

57,90%

Наявність сучасно обладнаних навчальних

корпусів

Наявність медичного обслуговування

Наявність закладів громадського

харчування

Безпечні умови проживання в гуртожитку

Сприяння розвитку фізичного виховання та

спорту

Захист від дискримінації та насильства

Можливість отримати психологічну

допомогу

Ефективна комунікація між здобувачами та

НПП, адміністрацією



Яким чином Вам надається соціальна підтримка (оберіть не більше 3-х варіантів 

відповіді)? 

 

 

Що Ви розумієте під поняттям  «індивідуальна траєкторія навчання»? 

 

 

Яким чином Вам надається консультативна підтримка (оберіть не більше 2-х варіантів 

відповіді)? 

 

27,60%

8,60%

40,10%

12,90%

19,10%

22,50%

37,70%

Створені умови для осіб з особливими освітніми

потребами

Надається допомога в скрутному матеріальному

становищі

Наявна соціальна стипендія

Надається адресний захист і підтримка соціально-

вразливій частині молоді

Профорієнтаційні консультації

Надається психологічна допомога

Важко відповісти

Персональний шлях 
реалізації 

особистісного 
потенціалу кожного 

студента в освіті

Індивідуальний 
план навчання

Індивідуальний 
підхід до кожного 

студента
Самоосвіта

Розкриття 
здібностей студента

Це можливість 
вибору дисциплін, 
враховуючи свої 

особливості

Можливість вибору 
керівника для 

написання 
дипломних та 
курсових робіт

Індивідуальний рух 
навчання

Самостійне 
опрацювання 

матеріалу

Особистий шлях 
реалізації свого 

потенціалу

Забезпечення 
індивідуальної 

освітньої траєкторії 
за дистанційною 

формою навчання

Особистий простір

49,80%

42,80%

20,70%

34,70%

9,70%

1,20%

17,10%

3,50%

3,20%

8,30%

Викладачі систематично проводять консультації

Викладачі проводять консультації на прохання студентів

Усю необхідну мені інформацію знаходжу в Інтернеті

Від куратора групи

Звертаюсь до представників деканату

Звертаюсь до представників ректорату

Інформаційна та консультативна підтримка одногрупників

Звертаюсь до органів студенського самоврядування

Мені не потрібна консультативна підтримка

Важко відповісти



Чи брали Ви участь у програмах міжнародної академічної мобільності? 

 

 

 

Як Ви розумієте термін «міжнародна академічна мобільність» (оберіть не більше 2-х 

варіантів відповіді)? 

 

 

 

Які проблеми, на Вашу думку, можуть виникнути за умови участі у програмах 

міжнародної академічної мобільності? 

 

 

Так
13%

Ні
87%

Так

Ні

68,80%

22,80%

19,90%

46,70%

15,20%

Навчання за програмами академічної мобільності

мовне стажування

наукове стажування

міжнародна співпраця

розвиток програм  кредитування і субсидування 

академічної мобільності

54,20%

19,70%

10,70%

66,20%

32,00%

Незначна кількість місць за програмами 

міжнародної академічної мобільності;

наявна різниця у навчальних планах ЗВО-

партнерів;

недостатня пропозиція закордонних ЗВО-
партнерів;

недостатнє володіння іноземною мовою;

брак коштів.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%



Як Ви оцінюєте навчання за програмою «Подвійний диплом»? 

 

Студент(ка), який(а) навчається за програмою «Подвійний диплом», - це... (оберіть не 

більше 2-х варіантів відповіді) 

 

Чи задоволені Ви рівнем організації студентського самоврядування у ВНУ імені Лесі 

Українки? 

 

Чи берете Ви участь у заходах, які проводяться за участі органів студентського 

самоврядування? 

 

 

68,00%

21,70%

2,20% 0,70%
7,40%

Позитивно Скоріше 

позитивно, ніж 

негативно

Скоріше 

негативно, ніж 

позитивно

Негативно Важко відповісти

60,60%

56,00%

4,10%

12,30%

36,90%

16,00%

3,60%

9,00%

Успішна молода людина, яка вміє вдало та 

ефективно спланувати свій час

Людина, яка дбає про своє професійне майбутнє

Людина, яка потрапила під вплив модних 

тенденцій

Людина, яка має достатнє матеріальне 

забезпечення

Людина, яка прагне розширити свій світогляд

Людина, яка прагне накопичити соціальний 

капітал, який допоможе їй працевлаштуватися

Навчання за програмою «Подвійний диплом» - це 

не навчання: ні тут, ні там

Мене навчання за програмою «Подвійний диплом» 

не цікавить

81,30%

15,40%

3,40%

Задоволений

Важко відповісти

Не задоволений

55,80%

44,20%

Так

Ні



У яких напрямках діяльності студентського самоврядування  Ви берете участь або 

хотіли б брати участь? 

 

 

Назвіть один-два університетські (факультетські) заходи, які найбільше запам'яталися 

за останній рік. 

 

20,80%

8,10%

14,10%

15,90%

18,10%

28,20%

40,70%

3,40%

13,60%

3,00%

Внесення пропозицій керівництву щодо забезпечення 

прав та інтересів  осіб, які навчаються в університеті

Участь у розробці документів, що регламентують 

діяльність університету з усіх питань, пов’язаних із 

студентським життям

Представлення університету у студентських та 

молодіжних організаціях, співробітництво з  

студентським самоврядуванняь закордонних …

Організація та проведення спільно з адміністрацією 

університету наукових конференцій, олімпіад, 

круглих столів, зустрічей з видатними особистостями

Пропаганда здорового способу життя, запобігання 

вчиненню особами, які навчаються, правопорушень, 

вживання ними алкоголю, наркотиків, тютюнопаління

Формування активної життєвої позиції у осіб, які 

навчаються, виховання студентської молоді на 

принципах патріотизму та моральності

Проведення мистецько-культурних заходів: вечорів 

відпочинку, конкурсів, посвят у студенти, випускних 

вечорів, днів тижня факультету

Участь у роботі комісій з призначення (позбавлення) 

академічних стипендій, розподілу фонду соціального 

захисту студентів

Надання інформаційної та консультативної (правової, 

психологічної) допомоги особам, які навчаються

Не беру участі

Тиждень 
факультету

День студента День здоров'я
День 

першокурсника
Посвята в 
студенти

День 
вишиванки

Дні науки, 
Конференція 

"Молода наука 
Волині"

Ярфест
Ліга сміху,

Конкурс талантів
Вечір кіно

Зустріч з Тоні 
Палмером

Андріївські 
вечорниці


