
Анкета студента щодо якості освітньої програми 

Факультет електроніки та комп’ютерної інженерії 

Кафедра електронних апаратів 

Освітньо-професійна програма 171 Електроніка 
Анкетування проводиться анонімно. Просимо щиро відповісти на кожне поставлене 

питання. Результати будуть узагальнені та враховані для удосконалення освітнього 

процесу в університеті. 

 

1. Оцініть якість знань, отримуваних в Університеті: 1 2 3 4 5 

– сучасність та практична орієнтованість навчання      

– використання новітніх, інтерактивних методів навчання      

– інформаційна наповненість занять      

– відповідність інформації навчальному плану, програмам 

навчальних дисциплін 

     

– рівень викладання спеціальних навчальних дисциплін      

– залучення до викладання провідних фахівців-практиків      

 

2. Оцініть якість умінь і практичних навичок, отримуваних 

в Університеті: 

1 2 3 4 5 

– практична підготовка      

– володіння інформаційними та комунікаційними 

технологіями 

     

– розвиток soft-skills випускників (уміння працювати в 

команді, стратегічне мислення, комунікабельність, 

креативність тощо) 

     

– ерудованість, загальна культура, комунікабельність      

 

3. Чи достатньо, на Вашу думку, годин для самостійної 

роботи студента для вивчення навчальної дисципліни? 
так ні 

важко 

сказати 

   

 

4. Чи достатньо аудиторних годин для вивчення фахових 

навчальних дисциплін? 
так ні 

важко 

сказати 

   

 

5. Оцініть кваліфікацію викладачів, які працюють за 

вибраною Вами освітньою програмою 

1 2 3 4 5 

     

 

6. Чи маєте Ви можливість вибирати теми курсових і 

дипломних робіт за власним бажанням, керівника роботи, 

навчальні дисципліни з переліку вільного вибору? 

так ні 
важко 

сказати 

   

 



7. Чи задоволені Ви можливими варіантами навчальних 

дисциплін, які пропонують на вибір? 
так ні 

важко 

сказати 

   

 

8. Чи інформують Вас викладачі щодо крітеріїв оцінювання 

Ваших знань під час викладання певних освітніх 

компонентів? 

так ні 
важко 

сказати 

   

 

9. Оцініть рівень уваги, який приділяє Університет заходам, 

спрямованим на сприяння подальшому працевлаштуванню. 

1 2 3 4 5 

     

 

10. Оцініть, наскільки Ви задоволені консультаційною 

підтримкою під час навчального процесу: 

1 2 3 4 5 

– робота консультаційного центру з питань вступу на 

освітню програму, термінів та результатів навчання 

     

– консультаційною підтримкою викладачів під час 

викладання навчальних дисциплін 

     

– консультаційною підтримкою викладачів під час 

підготовки курсових та дипломних робіт 

     

 

11. Оцініть якість організації складової освітнього процесу 

(вчасне отримання розкладу, оформлення довідок, 

оформлення індівідуального графіка тощо) 

1 2 3 4 5 

     

 

12. Оцініть якість інформаційної підтримки навчання в 

КрНУ (оголошення про події, доступ до електронних 

ресурсів бібліотеки, мережі Інтернет тощо) 

1 2 3 4 5 

     

 

13. Оцініть рівень доступності та супроводу навчальних 

дисциплін на онлайн платформі навчання Університету 

krnu.org 

1 2 3 4 5 

     

 

14. Якій формі навчання Ви віддаєте перевагу 

 

очній  

дистанційній  

змішаній  

 

15. Яким формам організації навчальної діяльності Ви 

надаєте перевагу 

 

традиційним  

інноваційним  

 

16. Що, на Вашу думку, повинен знати і вміти фахівець у вибраній Вами 



галузі 

 

 

 

17. Наведіть професійні фахові знання, уміння та навички, які у Вас 

сформовані на сьогодні 

 

 

 

18. Надайте власний коментар, побажання чи зауваження щодо організації 

освітнього процесу в КрНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


