
Результати опитування здобувачів освіти 

ОП «Філософія» освітнього ступеня «Бакалавр» 

 Усього на ОП Філософія (ОС бакалавр) навчається 22 студенти, з них 6 

– на І курсі, 5 – на ІІ курсі, 6 – на ІІІ курсі, 5 – на IV курсі. 

 Пройшло опитування 18 осіб, з них 3 студенти (50%) І курсу, 4 студенти 

(80%) ІІ курсу, 6 студентів (100%) ІІІ курсу, 5 студентів (100%) IV курсу. 

Усього в опитуванні взяло участь бл. 82% студентів, які опановують вказану 

ОП. Найбільшу активність виявили студенти ІІІ та IV курсів.  

 Перший блок питань стосувався якості освітньої програми, її 

відповідності предметній області, логіки побудови, співвідношення 

теоретичної та практичної підготовки тощо. Відповіді за питання 

розподілилися таким чином. 

Чи є у Вас можливість вибирати теми рефератів, курсових, 

кваліфікаційних робіт, вибіркові дисципліни, бази практик? 

так – 17 ст-тів (94,4%); 

важко сказати – 1 ст-т (5,6%); 

ні – 0%. 

 

Які дисципліни, на Вашу думку, не відповідають Вашій освітній програмі? 

Чому Ви так вважаєте? 

Основи медичних знань (2 студенти, 11%), соціологія (1 студент, 5,5%), 

основи етики (1 студент, 5,5%), методика та основи християнської етики (1 

студент, 5,5%), українська мова (1 студент, 5,5%). 

 Студенти не розуміють значення цих дисциплін для тієї спеціальності, 

яку вони опановують за даною освітньою програмою.  

Чи задовольняє Вас якість та об’єм практичної підготовки? 

Ті студенти, у яких вже була практична підготовка, відповіли таким чином: 

так – 13 ст-тів (86,7%); 

важко сказати – 2 ст-ти (13,3%); 

ні – 0%. 

 

Чи ознайомлені Ви з можливістю реалізації права на академічну 

мобільність? 

так – 14 ст-тів (77,8%); 

ні – 1 ст-т (5,6%) – відповів студент ІІІ курсу; 

не розумію про що йдеться – 3 ст-ти (16,7%). Серед них 3 студенти І курсу. 

 



 Другий блок питань стосувався методичного та організаційного 

забезпечення освітньої програми. 

Чи задовольняють Вас форми та методи навчання і викладання на Вашій 

освітній програмі? 

задовольняють – 12 ст-тів (66,7%); 

скоріш задовольняють – 6 ст-тів (33,3%)% 

скоріш не задовольняють – 0%; 

не задовольняють – 0%; 

важко сказати – 0%. 

 

Наскільки справедливо викладачі оцінюють Ваші навчальні досягнення? 

у цілому справедливо – 15 ст-тів (83,3%); 

скоріш справедливо – 3 ст-ти (16,7%); 

скоріш несправедливо – 0%; 

несправедливо – 0%; 

важко сказати – 0%. 

 

Наскільки для Вас чіткі та зрозумілі критерії оцінювання Ваших 

навчальних досягнень?  

зрозумілі – 13 ст-тів (72,2%); 

скоріш зрозумілі – 5 ст-тів (27,8%); 

скоріш не зрозумілі – 0%; 

не зрозумілі – 0%; 

важко сказати – 0%. 

 

Коли саме Ви дізнаєтеся про форми контрольних заходів (залік чи екзамен) 

та критерії оцінювання Ваших навчальних досягнень? 

як правило нас повідомляють на початку викладання дисципліни – 14 ст-тів 

(77,8%); 

нас повідомляють не з усіх навчальних дисциплін – 1 ст-т (5,6%); 

як правило, дізнаємося самостійно (з робочих навчальних програм дисциплін, 

силабусів) – 2 ст-ти (11,1%); 

інше – 1 ст-т (5,6%): «можемо легко дізнатися всю цю інформацію, часто 

нічого не потрібно уточнювати»; 

взагалі про це не інформують – 0%. 

 

Чи ознайомленні Ви з порядком повторного проходження контрольних 

заходів (повторна здача екзаменів, заліків тощо)? 

так – 17 ст-тів (94,4%); 

ні – 1 ст-т (5,6%); 

важко сказати – 0%. 



Чи ознайомлені Ви про можливість та процедуру оскарження результатів 

проведення контрольних заходів? 

так – 13 ст-тів (72,2%); 

ні – 1 ст-т (5,6%); 

важко сказати – 4 (22,2%). 

 

Чи задоволені Ви якістю організації дистанційного навчання? 

цілком задоволений – 14 ст-тів (77,8%); 

скоріш задоволений – 4 ст-ти (22,2%); 

скоріш не задоволений – 0%; 

не задоволений – 0%; 

важко відповісти – 0%. 

 

З якими проблемами при дистанційному навчанні Ви стикаєтесь 

найчастіше? 

1) нестабільний Інтернет (2 ст-ти); 

2) якість Інтернету (звук, нестабільна робота додатку Zoom) (5 ст-тів) 

 

Як Ви оцінюєте загальний професійний рівень викладачів, що 

забезпечують Вашу освітню програму? 

високий – 18 ст-тів (100%). 

 

Як часто проводяться з Вами бесіди про необхідність дотримання 

принципів академічної доброчесності? 

регулярно – 11 ст-тів (61,1%); 

лише на початку навчального року – 4 ст-ти (22,2%); 

важко відповісти – 3 ст-ти (16,7%); 

не проводяться – 0%; 

не розумію про що йдеться – 0%. 

 

Третій блок питань стосувався безпеки освітнього середовища. 

Чи освітнє середовище університету є безпечним для Вашого життя та 

здоров’я? 

абсолютно безпечне – 15 ст-тів (83,3%); 

скоріш безпечне – 3 ст-ти (16,7%); 

скоріш небезпечне – 0%; 

небезпечне – 0%; 

важко відповісти – 0%. 

 

Чи виникали у Вас конфлікти під час навчання на даній освітній програмі? 

так – 2 ст-ти (11,1%): «відрегулювався сам по собі, оскільки нічого серйозного 

не відбулося»; 



ні – 15 ст-тів (83,3%); 

важко відповісти – 1 ст-т (5,6%). 

 

Вкажіть усі можливі варіанти, за допомогою яких Ви можете 

врегулювати можливий конфлікт? 

звернення до директорату – 17 (94,4%); 

звернення до куратора – 12 (66,7%); 

звернення до представників студентського самоврядування – 9 ст-тів (50%); 

звернення до ректора/проректора – (44,4%); 

звернення до профкому студентів – 7 ст-тів (38,9%); 

звернення до відділу внутрішнього забезпечення якості освіти – 4 ст-ти 

(22,2%); 

написати до скриньки довіри – 3 ст-ти (16,7%); 

інше – 1 ст-т (5,6%): «врегулюється само собою». 

 

Четвертий блок питань стосувався рівня задоволеності студентів різними 

видами підтримки. 

 повністю 

задовольняє 

скоріш 

задовольняє 

скоріш не 

задовольняє 

не 

задовольняє 

важко 

відповісти 

Освітня 
(навчально-

методичне 

забезпечення, 

можливість 

отримані відповіді 

на на питання, що 

виникають у ході 

вивчення 

дисциплін тощо) 

13 ст-тів 

(72,2%) 

5 ст-тів 

(27,8%) 
– – – 

Організаційна 
(організація 

навчання, розклад 

тощо) 

10 ст-тів 

(55,6%) 

6 ст-тів 

(33,3%) 

1 ст-т 

(5,6%) 
– 

1 ст-т 

(5,6%) 

Інформаційна  
(інформування 

про зміни в 

розкладі, про 

заході, що 

проводяться в 

університеті, про 

події в інституті 

тощо) 

10 ст-тів 

(55,6%) 

7 ст-тів 

(38,9%) 
– – 

1 ст-т 

(5,6%) 

Консультативна 
(можливість 

отримати 

консультацію з 

дисципліни, 

13 ст-тів 

(72,2%) 

5 ст-тів 

(27,8%) 
– – – 



написання 

рефератів, 

курсових, 

кваліфікаційних, 

творчих та ін. 

робіт, оформлення 

документації з 

практики тощо) 

Соціальна 
(можливість 

звернутися до 

профкому 

студентів, 

психологічної 

служби, отримати 

матеріальну 

допомогу у разі 

необхідності, 

поселитися в 

гуртожитку тощо) 

11 ст-тів 

(61,1%) 

4 ст-ти 

(22,2%) 
– – 

3 ст-ти 

(16,7%) 

 

П’ятий блок питань виявляв рівень задоволеності здобувачів освіти 

матеріальним забезпеченням освітнього процесу. 

 цілком 

задовольняє 

скоріш 

задовольняє 

скоріш не 

задовольняє 

не 

задовольняє 

важко 

відповісти 

бібліотека 8 ст-тів 

(44,4%) 

5 ст-тів 

(27,8%) 

– 1 ст-т 

(5,6%) 

4 ст-ти 

(22,2%) 

гуртожиток 2 ст-ти 

(11,1%) 

3 ст-ти 

(16,7%) 

 1 ст-т 

(5,6%) 

12 ст-тів 

(66,7%) 

спортзали 5 ст-тів 

(27,8%) 

7 ст-тів 

(38,9%) 

  6 ст-тів 

(33,3%) 

буфети  4 ст-ти 

(22,2%) 

1 ст-т 

(5,6%) 

2 ст-ти 

(11,1%) 

1 ст-т 

(5,6%) 

10 ст-тів 

(55,6%) 

аудиторії, 

лабораторії 

5 ст-тів 

(27,8%) 

10 ст-тів 

(55,6%) 

2 ст-ти 

(11,1%) 

1 ст-т 

(5,6%) 

– 

 

Що Вам не вистачає в рамках матеріального забезпечення 

освітнього середовища? 

Необхідний ремонт в історичному корпусі (3 ст-ти), опалення (1 ст-т). 

 

 


