
6 відповідей

Приймати відповіді

1. Чи маєте Ви особливі освітні потреби, які необхідні від університету для створення певних умов та повної реалізації
Вашого права на освіту?

6 відповідей

Якщо відповідь на перше питання ""так" то вкажіть, які саме умови необхідні. 

6 відповідей

-

Ні

.

Немає

Лабораторія для проведення досліджень

Не маю

Не потрібно

відповідь ні

Все задовільняє

Усі відповіді Запитання Окремий респондент

Так
Ні

8,5%

91,5%

Результати анкетування анонімного опитування здобувачів 
вищої освіти ВНАУ «Освітня, інформаційна, організаційна, 
консультативна та соціальна підтримка в університеті»
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2.

ня здобувачів до ролі автономних і

відповідальних суб’єктів освітнього процесу; створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб
та інтересів здобувачів, зокрема надання можливостей Запитаннядля формВідпувоанвідіня ін47уальної освітньої траєкторії?

6 відповідей

3. Чи забезпечує університет безоплатний доступ здобувачів до центрів, відділів, деканатів, кафедр, бухгалтерії та всіх
інформаційних ресурсів, потрібних для навчання в межах освітньої програми?

6 відповідей

4. Якими складовими інфраструктури та інформаційних ресурсів ВНАУ Ви користуєтеся (зробіть позначку)

6 відповідей

5. Чи є освітнє середовище ВНАУ безпечним для життя і здоров’я здобувачів, що навчаються за освітньою програмою, та
чи дає можливість задовольнити Ваші потреби та інтереси?

6 відповідей

Так
Ні

12,8%

87,2%

Так
Ні

97,9%

наукова бібліотека та її електронні р…
комп’ютерні класи;
лекційні зали;
практичні аудиторії;
наукові лабораторії;
платформа Сократ;
навчально-методичне забезпечення…
гуртожиток;

1/2

8,5%

66%

19,1%

Так
Ні

93,6%

2. Чи достатньо реалізується студентоцентрований підхід, що передбачає заохочення здобувачів до
ролі автономних і відповідальних суб’єктів освітнього процесу; створення освітнього середовища, 
орієнтованого на задоволення потреб та інтересів здобувачів, зокрема надання можливостей для 
формування індивідуальної освітньої траєкторії?

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=uk&continue=https://docs.google.com/forms/d/19NV_EYlLZzdpKMIwimi0rtkldWPjXQTTbCS7iz2lpm8/edit%3Fusp%3Dsharing_eip_dm%26ts%3D60b89f84


6.

47 відповідей

7. Чи забезпечує ВНАУ освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої
освіти, що навчаються за освітньою програмою?

6 відповідей

8. Ваші побажання щодо поліпшення організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої
освіти

6 відповідей

Так тримати

Все задовільняє, побажань немає

Все належне

Все подобається

Достатньо

Все задовільняє

Немає побажань, все на найвищому рівні 

Так тримати далі

Все добре

Продовжувати розвиток

Достатньо

Так
Ні

100%
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6. Ваші побажання щодо поліпшення рівня безпеки освітнього середовища
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9. Чи вьними домаганнями,

дискримінацією та/або корупцією тощо)?

47 відповідей

10. Чи достатньо чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення таких ситуацій?

6 відповідей

11. Чи задовольняє Вас якість освітньо-наукової програми?

6 відповідей

Так
Ні

14,9%

85,1%

Так
Ні

8,5%

91,5%

Так
Ні

93,6%
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9. Чи виникали під час Вашого навчання конфліктні ситуації (зокрема пов’язані із сексуальними
домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо)?
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12.

47 відповідей

Все задовільняє

Подальша співпраця

Все добре

Подальша праця

Збільшити кількість годин з дисциплін 

Забрати непотрібні дисципліни, дати вибір
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12. Ваші побажання щодо поліпшення освітньо-наукової програми:
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