
Результати опитування
здобувачів третього освітньо-
наукового рівня вищої освіти

ОНП Прикладна біологія
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нізащо не обрав(-
ла) б

2 3 4 обрав(-ла) би 
обов'язково

Важко відповісти

Якби у Вас з'явилася можливість ще раз обирати освітню 
програму, чи обрали б Ви знову ту, за якою навчаєтесь зараз?
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Високий рівень Швидше високий 
рівень

Середній рівень Швидше низький 
рівень

Низький рівень

Оцініть, будь ласка, якість Вашої підготовки за фахом



1

3

Навчаюся з повною віддачею сил Навчаюся старанно лише час від часу Навчаюся зовсім не старанно

Як, у цілому, Ви оцінюєте свою старанність у навчанні?
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2
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Постійно відвідував усі 
заняття

Пропустив незначну частину 
занять

Пропустив значну частину 
занять

Практично не відвідував 
заняття

Вкажіть, будь ласка, як Ви відвідували заняття протягом минулого семестру?



Ні 4

Чи є недоліки, що знижують якість Вашої підготовки?



Працюю 
постійно; 3

Підробляю час 
від часу; 1

Чи працюєте Ви зараз?



Так; 4

Чи відомо Вам про набір компетентностей (знань, навичок та вмінь), які 
передбачені за Вашою освітньою програмою



4

Отримую

Радше отримую

Радше не отримую

Не отримую

Важко відповісти

Чи отримуєте Ви реальні знання, навички та вміння за Вашою освітньою 
програмою?



Так 4

Чи відповідає, на Вашу думку, зміст освітньої програми, за якою 
навчаєтесь, її назві?
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Повною мірою

Достатньою мірою

Недостатньою мірою

Взагалі недостатньою мірою

Важко відповісти

Якою мірою Вам надаються можливості формування індивідуальних освітніх 
траєкторій?
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Повністю ознайомлений-на

Швидше ознайомлений-на

Швидше не ознайомлений-на

Взагалі не ознайомлений-на

Оцініть, будь ласка, наскільки Ви ознайомлені з політикою академічної 
доброчестності КПІ ім. Ігоря Сікорського
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Загальний технічний стан навчальних аудиторій

Опалення навчальних аудиторій

Технічний стан приміщень загального 
користування в корпусах (туалети, холи)

Дуже добрий Добрий Вище середнього Посередній Нижче середнього Поганий Дуже поганий

Оцініть, будь ласка, стан загального технічного стану приміщень корпусів, що
відносяться до факультету, на якому Ви навчаєтесь
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Комунікативні навички

Вміння публічно представити результати своєї роботи

Управлінські навички

Вміння працювати в команді

Вміння дотримуватися трудової дисципліни

Комплексне (системне) вирішення робочих проблем

Ініціативність, творчий підхід до справи

Критичне мислення

Емоційний інтелект

Здатність до багатозадачності

Вміння діяти в умовах стресу

Так Ні Важко відповісти

Чи забезпечується під час підготовки за Вашою освітньою програмою набуття здобувачами
вищої освіти соціальних навичок (soft skills) за такими показниками:



Ні; 4

Назвіть, будь ласка, чи є кредитні модулі, за якими Ви є 
перезавантаженими самостійною роботою?



1
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Моє право на академічну свободу повністю 
дотримується

Моє право на академічну свободу швидше 
дотримується

Моє право на академічну свободу швидше не 
дотримується

Моє право на академічну свободу взагалі не 
дотримується

Важко відповісти

Як би Ви оцінили дотримання Вашого права на академічну 
свободу



4

Взагалі не проводитьЧас від часуПостійно

Як часто Ваша кафедра/факультет проводить опитування серед 
студентів з метою оцінки якості освіти?



4Ні

Так

Чи доводилось Вам сплачувати якісь кошти за користування 
інфраструктурою університету (спортивні майданчики, робочі кімнати, зали 

бібліотеки тощо)?



4

Так

Ні

Вкажіть, будь ласка, чи давали Ви кому-небудь з викладачів 
певну винагороду за складання/перескладання іспиту/заліку 

(підвищення оцінки наіспиті) під час останньої сесії:
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2
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З офіційних Telegram-каналів КПІ ім. Ігоря 
Сікорського

З неофіційних Telegram-каналів

Соціальні мережі факультету\інституту, 
кафедри

Від працівників адміністрації факультету

Від працівників деканату

Система "Електронний кампус"

Газета "Київський політехнік"

З e-mail розсилки КПІ ім. Ігоря Сікорського

З яких джерел Ви найчастіше отримуєте інформацію про новини 
університету та Вашого факультету/інституту?



ні; 4

Чи стикались ви з випадками, коли ваша безпосередня участь в 
студентському самоврядуванні ставала причиною утисків та 

дискримінації з боку викладачів?



ні; 4

Чи стикались ви з випадками перешкоджання 
роботі студентських організацій?
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Отримані знання на заняттях з англійської мови дозволяють мені 
поглиблювати фахові знання 

Підручники та інші навчальні матеріали, якими Ви користуєтесь для 
вивчення професійно-орієнтованої іноземної мови, достатньо 

охоплюють фахову тематику та містять різноманітний англомовний 
матеріал

Заняття з вивчення англійської мови цікаві та містять різноманітні 
вправи, що сприяють засвоєнню матеріалу

Викладач-/-ка приділяє увагу інтересам та потребам студентів

Наскільки Ви згодні із наступними твердженнями, пов’язаними із вивченням 
Вами іноземної мови в університеті? 

Повністю згоден Швидше згоден Швидше не згоден Взагалі не згоден



2

1

1

Не маю труднощів із спілкуванням іноземною для 
фахових потреб

Дистанційний режим навчання впродовж довгого часу

Недостатня кількість годин, відведених для опанування 
професійно-орієнтованої англійської мови

Недостатній шкільний рівень підготовки

Непотрібність мови в майбутній діяльності

Нерегулярне відвідування занять

Розчарування в майбутній професії і небажання 
відповідно вивчати мову за фахом

Недостатня ефективність методики викладання 
іноземної мови для фахових потреб

Важко відповісти

Якщо у Вас виникають труднощі із спілкуванням іноземною мовою 
для фахових потреб, то що, на Вашу думку, в першу чергу, є їх 

причиною? 




