
Анкета здобувача вищої освіти 

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 у КрНУ: 1 2 3 4 5 

     

 

2. Оцініть якість практичної підготовки, отриманої під час 

навчання: 

1 2 3 4 5 

     

 

3. Оцініть кваліфікацію викладачів, які працюють на 

вибраній Вами освітній програмі: 

1 2 3 4 5 

     

 

4. Оцініть рівень уваги, який приділяє Університет заходам, 

спрямованим на сприяння подальшому працевлаштуванню: 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Оцініть якість інформаційної підтримки навчання в 

КрНУ за такими пунктами: 

1 2 3 4 5 

оголошення про події, зміни та впровадження      

сторінка Університету в соціальних мережах      

доступ до електронних ресурсів бібліотеки      

доступ до Інтернету      

сайт Університету      

 

6. Оцініть рівень доступності та супроводу навчальних 

дисциплін на онлайн платформі навчання Університету 

krnu.org: 

1 2 3 4 5 

     

 

7. Оцініть якість соціального супроводу навчання в 

університеті: 

1 2 3 4 5 

умови проживання в гуртожитку      

університетська їдальня, буфети      

отримання необхідних довідок      

забезпечення дозвілля, участь у творчих гуртках і 

спортивних секціях 

     

наявність психологічної підтримки під час навчання      

реагування адміністрації закладу на випадки дискримінації, 

булінгу та інших конфліктних ситуацій 

     



 

8. Оцініть рівень роботи студентського самоврядування в 

Університеті: 

1 2 3 4 5 

     

 

9. Оцініть рівень роботи студентського профкому в 

Університеті: 

1 2 3 4 5 

     

 

10. Чи знаєте Ви про антикорупційні заходи або 

програми у КрНУ? 

так, такі заходи існують, 

я про них знаю 
 

ні, не існують  

не знаю  

 

11. Чи були Ви учасником або свідком 

корупційної ситуації у КрНУ? Якщо так, то за 

яких обставин? 

так, під час вступу   

так, під час навчання  

ні  

важко сказати  

 

12. Чи були Ви учасником конфліктних ситуацій у КрНУ, пов'язаних 

із сексуальними домаганнями? 

так  

ні  

 

13. Чи були Ви учасником конфліктних ситуацій у КрНУ, пов'язаних 

з дискримінацією? 

так  

ні  

 

14. Чи були Ви учасником конфліктних ситуацій у КрНУ, пов'язаних 

з булінгом? 

так  

ні  

 

15. Чи знаєте Ви про порядок звернення у разі виникнення 

конфліктних ситуацій? 
так ні 

важко 

сказати 

   

 

16. Надайте власний коментар, побажання чи зауваження щодо організації 

освітнього процесу в КрНУ 

 

 

 

 

 

 


