
ЗАТВЕРДЖ УЮ
Проректор з науково-педагопчно'1 роботи

ШАБЛОН ОПИТУВАЛЬНИКА ЗДОБУВАЧ1В ОСВ1ТИ ЗА ОСВГГНЬОЮ
ПРОГРАМОЮ (дал1 - ОП)

Розроблено у В Щ П 0В 1Д Н 0С Т1 до:
1. Закону «Про освггу»;
2. Закону У кражи «Про вищу освггу»;
3. Методичних рекомендащй щодо розробдення стандартов вищоУ освгги. Наказ 
Мппстерства освНи 1 науки УкраУни в1д 1 червня 2017 р.за № 600;
4. Стратепчного плану розвитку Ушверситету на пер1од 2018-2025 року;
5. Положения про оргашзащю осв1тнього процесу у КиУвському нацюнальному
ун1верситет1 1меш Тараса Шевченка;
6. Положения про опитування здобувач1в осв1ти 1 науково-педагопчних пращвниюв 
Кшвського нацюнального ушверситету 1меш Тараса Шевченка;
7. Положения про систему забезпечення якосН осв1Ти та освНнього процесу в 
КиУвському нацюнальному ушверситет11меш Тараса Шевченка;

Опитування здобувачов вищоУ освНи освНнього р1вня бакалавр Кшвського 
нацюнального ушверситету 1меш Тараса 1Певченка

Метою опитування е отримання шформащ'У про яюсть роботи ОП, зокрема 
вивчення думки здобувач1в освгги щодо:

- актуальное^ змюту ОГ1. вщповодносп змюту ОП очжуванням здобувач1в осв1ти;
- в1дпов1дност1 запланованих в ОГ1 та отримуваних в процесо навчання результатов 

навчання та компетентностей очжуванням здобувач1в осв1ти, вимогам та запитам 
сучасного ринку пращ;

- форм та методов викладання, прозоросН та зрозумшосН ощнювання. органгзащУ 
навчального процесу, вщсутност1 дискримшащ'У та дотримання принципов 
доброчесностц ороентащУ процесу викладання на потреби здобувач1в освгги 
(студентоцентричность);

- якосто складозих ОП, зокрема УхньоУ теоретичноо та практично!' компонентов;
- якост1 та доступноеп методичного забезпечення ОП;
- якост1 матер1ально-техшчного забезпечення та умов навчання;
- якост1 шдтримки в навчанш в1д науково-педагопчних пращвниюв та 

адм 1 он етр а ц й' ф а кул ьтету/1 н ституту;
- задоволеносН навчанням, власними усшхами;
- плашв на майбутне та ощнки власних перспектив на ринку пращ.

Опитувалышк розтлянуто 1 рекомендовано до впровадження на засщанш  
Науково-методичноУ ради ушверситету вщ 10 грудня 2020 року
Окреме застереження: як правило, студенты бер/ть участь в такому опитування не бпльш як 
один раз за час навчання за програмою на (идпови)ному р1в}б оптимально на выпускному курс/



Вка>ють, будь ласка:
1. Вкажггь факультет (шститут), де Ви зараз навчаетесь (перелж, один виб1р)
2. Вкаж1ть назву спещальносп, на яюй Ви навчаетесь (перелж, один виб1р)
3. Вкаж1ть назву осв'1тньоУ програми, на яюй Ви навчаетесь (перелж, один виб1р )
4. Вкажпъ р\к навчання на освоим програм! (1-4)
5. Вкажпъ форму навчання (денна, заочна)
6. Вкаж1ть форму фшансування Вашого навчання (бюджет, контракт)
7. Вкаж1ть Вашу стать (жш.,чол., шша)
8. Вкаж1ть Ваш в\к (повних роюв)
9. Вкаж1ть Ваше громадянство (УкраУни, шше (вкаж1ть))
10. Вкаж1ть Ваш репон проживания (КиТв та область, шше)

Опитувальник

Шановн'| здобувач'1 осв1ти, вщпов'щаючи на кожне запитання, обер1ть один
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Вкаж1ть, насюльки Ви погоджуетесь з наступними твердженнями за шкалою

1. Доступн/сть шформацп про ОП
1.1 Опис освгшьоУ програми е у втьному доступ! (наприклад, на сайт! факультету 
(шституту))
1.2 Опис дисципл1н (робоч! програми) е у втьному доступ! (наприклад, на сайт! 
факультету чи кафедри)
1.3 Я ознайомлений(на) 31 зм1Стом освптньоУ програми.
1.4 Я ознайомлений(на) з перелжом обов'язкових дисциплЫ осв1тньоТ програми
1.5 Я ознайомлений(на) з перелжом виб1ркових дисципл1н
1.6 Я ознайомлений(на)з процедурою обрання виб1ркових дисципл1н
1.7 Процедура обрання дисциплш в1льного вибору здобувач1в осв1ти е зрозум1лою та 
доступною.
1.8 1 нформац1я щодо зм1сту дисциплт та критермв ощнювання присутня у робочих 
програмах кожноУ з навчальних дисциплт, та е у втьному доступ! (наприклад, на 
сторшщ сайту факультету (нституту)).

2. Зм/'ст / структура осв/тньо/ програми та визнання результат/'в навчання
2.1 Я вважаю, що зм1ст дисциплт осв!тньоУ програми е актуальним до вимог ринку 
пращ.
2.2 Я вважаю, що освггня програма формуе практичн! навички та знания, необхщн! для 
мое! подальшоУ грофеайноУ д1яльност! сприяе уявленню про майбутню профес1йну
Д1ЯЛЬН1СТЬ
2.3 Практична пщготовка здобувач!в осв1ти вщповщае спещальносп та сприяе набуттю 
необхщних профеайних знань та вм1нь.



2.4 Обсяг та ЗМ1СТ практично! пщготовки, яку я пройшов(ла), е достатым для 
формування актуальних профеайних навичок
2.5 Теоретична пщ~отовка у рамках освптньо! програми вщповщае моУм очкуванням
2.6 Практична пщготовка у рамках освтньоУ програми вщповщае моУм очкуванням
2.7 Я маю м ож ли в1Сть вибору баз проходження практик
2.8 На мою думку ошнювання знань проходять прозоро та об'ективно за визначеними 
критер1ями.
2.9 Процедура оскарження результате оцшювання (юпиту, залку, захисту 
квал1ф1кац1ЙноУ роботи) мен! вщома I зрозумта.
2.10 Я вважаю, що запропоноват у програм! виб1рков1 дисциплши та Ух блоки 
задовольняють моУ потреби у формуваны шдивщуальноУ траектори навчання.

3. Я  меть викладання
3.1. Навчальн! заняття вщбуваються вчасно та за розкладом
3.2 Викладання дисциплш в цтому е цкавим та зрозумтим для мене.
3.3 У викладанн! застосован! сучасн! технолопУ та методи навчання, спрямоваы на 
пщвищення ефективност! засвоення матер1алу.
3.4 Викладач! загалом враховують шдивщуальн! особливост!, осв1тн1 потреби, 
можливост! та зд1бност1 ус1х здобувач1в осв1ти.
3.5 Здобувач! осв1ти можуть отримати консультацП' викладач1в своечасно та у 
визначений час як очно так I онлайн.
3.6 До викладання на ОП залучаються професюнали-практики та/або роботодавцк
3.7 До викладання на ОП залучаються науковщ та/або експерти.
3.8 Комункащя з науковим кер1вником пщ час написания курсових/квал|ф1кац1йних 
робг е задовтьною.
3.9 Вимоги до написания та правила оформления курсових робгт та квал1ф1кащйних 
роб1т е доступними та зрозумтими

4. Академична мобш ьн1сть, наукова Д1яльн1сть та працевлаштування
4.1 Навчання за оевггньою програмою дае мен1 можлив1сть участ! у наукових 
дослщженнях, проектах, наукових конференщях тощо, в тому числ! м1жнародних
4.2 Я ознайомлений з програмами академ1чноУ моб1льност1 в УкраУн! та за кордоном в 
рамках навчання на осв1тн1Й програм!
4.3 Осетия преграма дае мен! можлив1сть навчання за програмами академ1чноУ
МОб.ЛЬНОСТ!
- в УкраУн!
- за кордоном
4.4 Мен1 вщомо про можливють визнання результате навчання, здобутих за 1ншими 
ОСВ1ТН1МИ програмами та шших ЗВО (у тому числ! шоземних)
4.5 У мене не було проблем з визнанням результате навчання, здобутих пщ час 
академ1чноУ мобтьност! та/або пщ час попереднього навчання
4.5 Пщ час навчання мене шформують про можлив1сть працевлаштування
4.6 Факультет (шститут) регулярно оргаызовуе заходи щодо можливого 
працевлаштування здобувач1в осв1ти (ярмарки ваканс1й, зустр1Ч1 з роботодавцями тощо)

5. Академична доброчесшсть
5.1 Я пошформований(на) про принципи академ1чноУ доброчесност! та насл1дки УУ 
порушення
5.2 Мен1 цтком зрозумт! правила академ!чноУ доброчесност!, встановлен! в 
ун1верситет1.



5.3 Я ознайомлений(на) з процедурою перев1рки студентських ро61т на плапат, в тому 
ниш курсових та квал1ф|кацшних робгт.
5.4 Меы вщом1 випадки порушення здобувачами освыи принциыв академ1чно'|' 
доброчесносп за моею програмою

6. Матер1ально-техн1чн1 ресурси
6.1 Матер'юльно-техычы ресурси необхщы для забезпечення навчального процесу е 
наявы
6.2 Наявы матер1ально-техычы ресурси для забезпечення навчального процесу 
вщповщають сучасним вимогам.
6.3 На факультет! (шституп) е втьний доступ до сучасноТ науковоТ та навчально'Г 
Л1тератури.
6.4 Буд'1вл1 та прим1щення факультету знаходяться у належному стань

7. Забезпечення навчального процесу
7.1 Деканат працюе у визначен! години I е доступним для звернень здобувач1в осв1ти
7.2 Допом1жний персонал факультету (методисти, лаборанти та ш.) пщтримуе та надае 
допомогу здобувачам осв1ти
7.3 Мен! вщома процедура своечасного та оперативного розв'язання шрних питань 
(зокрема пов'язаних з конфлжтами, сексуальними домаганнями, корупц1ею, 
дискрим1нац'1ею тощо).
7.4 Викладач! ставляться з розумЫням до потреб здобувач1в осв1ти, придтяють 
спещальну увагу особам з особливими потребами
7.5 Поведшка та висловлювання викладач1в е профеайними та недискримЫащйними.

8. Участь у вдосконаленн! освйтньоУ програми
8.1 Мен! вщомо про можливють надання пропозиц1й щодо покращення осв1тньо! 
програми та м осв1т-пх компонент1в
8.2 Я брав(ла) участь в обговорены змЫ до осв1ТньоТ програми I мен! зрозумт! причини 
врахування або не врахування моТх пропозищй.
8.3 Вщгуки здобувач1В осв1ти враховуються кер'1вництвом факультету та викладачами 
для покращення освтньоТ програми

Чи порекомендуете Ви навчання на даый освыый програм! Вашим знайомим, друзям? 
(Так, НО

Що Ви порекомендуете змшити та/або покращити в ОП?

Що Зи порекомендуете покращити у робот! факультету (шституту)?
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