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Опитування за результатами проведення 
освітнього процесу у ІІ семестрі 2020-2021 н.р.

Умови проведення опитування:

• за бажанням студента

• анонімне опитування

• посилання розміщене на сторінці кафедри у розділі «Новини та події»

• кількість опитаних учасників – 16 осіб



Вкажіть назви дисциплін, у яких Ви хотіли б 
щось змінити?

Загалом здобувачі задоволені навчальними дисциплінами. 
Обговорено на засіданні кафедри дисципліни:

• ПтПВШ

• Психологія



Які теми і яких дисциплін Ви хотіли б додати, 
змінити або вважаєте непотрібними?

Загалом здобувачі задоволені дисциплінами. Обговорено на 
засіданні кафедри можливість додання тем:

• Програмування HTML/CSS

• Навчання управління проєктами



Які дисципліни Ви хотіли б ще вивчати?

Загалом здобувачі задоволені дисциплінами. Обговорено на 
засіданні кафедри можливість додання дисципліни:

• Front end development

• Python програмування

• Соціологія (спілкування в колективі)

• Дисципліни з "залізом" ПК



Чи влаштовують Вас методи навчання та 
викладання? Якщо ні - надайте пропозиції.

Загалом методи навчання задовольняють здобувачів.

Проведено роботу з куратором щодо донесення контактів старости 
до викладачів у період дистанційного навчання.



Оцініть за 5 бальною шкалою ваш рівень
задоволеності методами навчання і 
викладання.



Оцініть за 5 бальною шкалою, на скільки дієві
на кафедрі ІСТ механізми надання Вам 
наступної підтримки: ОСВІТНЬОЇ



Оцініть за 5 бальною шкалою, на скільки дієві
на кафедрі ІСТ механізми надання Вам 
наступної підтримки: ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ



Оцініть за 5 бальною шкалою, на скільки дієві на 
кафедрі ІСТ механізми надання Вам наступної
підтримки: ІНФОРМАЦІЙНО-
КОНСУЛЬТАТИВНОЇ



Оцініть за 5 бальною шкалою, на скільки дієві
на кафедрі ІСТ механізми надання Вам 
наступної підтримки: СОЦІАЛЬНОЇ



Чи чули Ви в університеті про реальні випадки
наступних ситуацій:



Чи ознайомлені Ви з тим, до кого потрібно
звертатись у випадках описаних вище
ситуацій?



Інші пропозиції

Отримані подяки від здобувачів.

Обговорено зауваження щодо розкладу занять.


