АНКЕТА
1. Форма навчання _______________________________________
2. Курс_________________________________________________
3. Спеціальність_________________________________________
4.Чи задовольняє освітнє середовище, створене у ЗВО, Ваші потреби та
інтереси як здобувача вищої освіти в межах конкретної ОП?
в цілому 1-10 (1-незадовільняє/10максимально задовольняє)__________________
і зокрема 1-10:
освітня підтримка _________________________
організаційна підтримка_____________________
інформаційна______________________________
консультативна __________________________
соціальна __________ _________________________
психологічна підтримка _________________________
5. Оцініть якість роботи дирекції Інституту історії та соціогуманітарних
дисциплін імені О.М. Лазаревського (1-погано/10відмінно)____________________________________________
6. Чи були випадки, коли співробітники дирекції або інших підрозділів
поводилися зі студентами грубо, неадекватно або були неуважними до
проблем та потреб студентів?
_____Так, регулярно
_____Так, були окремі випадки
_____Не знаю таких випадків
_____Ні, таких випадків не було
7. Що, з Вашої точки зору, потрібно покращити в роботі
дирекції?_____________________________________________________
8. Які проблеми найбільшою мірою ускладнюють процес Вашого
навчання?_____________________________________________________
9. Під час вивчення яких дисциплін ОП виникають найбільші труднощі?
____________________________________________________
Який характер цих труднощів (складний предмет, низький фаховий рівень
викладання, погані відносини з викладачем, погані відносини в межах групи
тощо)____________________________________________________
10. Кого з викладачів ОП ви спостерігали в ситуації некоректного
відношення до студентів?_______________________________________
11. В яких викладачів ОП ви б не хотіли
навчатись?_______________________________________________________
12. Роботу яких викладачів (якість викладання, доброзичливість, тактовне
ставлення до студентів) ви б оцінили на
«відмінно»?___________________________________________________
________________________________________________________________

13. Чи берете ви участь у науково-дослідній роботі?
• так, регулярно беру участь
• так, беру участь час від часу
• ні, не беру
14.Якщо Ви не берете участь в науково-дослідній роботі, назвіть, будь ласка
причини:
• через брак часу
• через те, що викладачі не розповідають про наукові проблеми та не
зацікавлюють виконанням наукових досліджень
• через відсутність форм наукової комунікації на факультеті
• через е, що наукова робота не дає реальних можливостей кар’єрного
зростання як в межах ЗВО, так і за його межами
• мене не цікавить наукова робота в принципі
15. Як Ви оцінюєте вплив студентського самоврядування на забезпечення
якості ОП?
органи студентського самоврядування ефективно впливають на
забезпечення якості ОП
органи студентського самоврядування впливають на вирішення
окремих питань забезпечення якості ОП
органи студентського самоврядування ніяк не впливають на
забезпечення якості ОП
мені поки що нічого не відомо про роботу органів студентського
самоврядування у нашому навчальному закладі
16. Який би ви хотіли створити молодіжний культурно-масовий гурток,
клуб тощо?____________________________________________________
17. Чи доводилося вам бути свідком (чути про) конкретних випадків корупції
в Інституті історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського?
_____Так, регулярно
_____Так, були окремі випадки
_____Не знаю таких випадків
_____Ні, таких випадків не було
18. Чи доводилося Вам особисто чи членам Вашої сім’ї протягом навчання
давати хабар або збирати гроші на подарунок викладачу? (так/ ні/ не
знаю)_______________________
19. Чи були під час Вашого навчання в Інституті випадки корупції? Якщо
були, то це сталося під час :
• складання заліку
• складання іспиту
• захисту курсової роботи
• захисту дипломної роботи

• заселення у гуртожиток або у зв’язку зі зміною місця проживання в
гуртожитку
• інше
20. Якщо бажаєте, то вкажіть прізвища і опишіть корупційну ситуацію,
свідком якої Ви були?___________________________________________
_____________________________________________________________
21. Кому ви повідомляли про факти корупції?
• Нікому
• Найближчим друзям
• Написали в соц. мережах
• Повідомили представників студентського самоврядування
• представників студентського профкому
• розказали знайомому викладачу або співробітнику університету
• декану факультету
• заступнику декана
• завідувачу кафедри
22.Яку допомогу Ви отримали в результаті?
_________________________________________________________
23. Якими були наслідки відкриття Вами відповідної інформації?
_____________________________________________________________
24. Якщо з Вас вимагатимуть хабара, щоб вирішити Ваше питання, як ви
будете діяти?
• дам хабар
• оскаржу дії викладача або адміністратора в адміністрації факультету
(університету)
• звернуся до органів студентського самоврядування або студентського
профкому
• інше
25. Чи стикалися Ви в ЗВО чи на кафедрах з конфліктною ситуацією,
пов’язаною з сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією?
(так, ні)_________________________________
Якщо «так», то які заходи було застосовано для вирішення
конфлікту?________________________________________
26. Чи забезпечується доступність політики та процедур урегулювання
подібних конфліктів для учасників освітнього процесу?
________________________________________________________
_________________________________________________________
27. Яким чином Ви оцінюєте безпечність освітнього середовища для життя та

здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
1-10 (1-незадовільняє/10-максимально
задовольняє______________________________________________________
28.Що потрібно робити, на Ваш погляд, для покращення якості освітнього
процесу, діяльності Інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені
О.М. Лазаревського в цілому (напишіть свої
пропозиції)________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________
29. Якщо хочете щось додати або повідомити про конкретні порушення чи
зловживання, просимо написати
__________________________________________________________________
____________________________________________________

Дякуємо за Ваші відповіді!

