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Опитування студентів освітньо-професійної 
програми Управління інформаційно-

комунікаційною діяльністю за спеціальністю 
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

З метою підвищення якості освітнього процесу за освітньо-
професійною програмою Управління інформаційно-комунікаційною 

діяльністю було проведено опитування студентів другого рівня 
вищої освіти за спеціальністю 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Анкетування проводилося анонімно. 

Результати будуть використані  для покращення якості навчання за 
ОПП.

В опитуванні взяли участь 11 осіб.
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4,7 4,8 4,9 5 5,1

Завідувач кафедри

Гарант Освітньої програми

Навчально-виховний напрям роботи 
кафедри

Навчально методичний напрям роботи 
кафедри (забезпечення лекцій в 

електроном вигляді, методичні матеріали)

Учать студентів у наукових роботах кафедри

Оцінка

Оцінка
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Вкажіть побажання щодо вдосконалення освітньої програми (введення або 
виключення дисциплін, зміна кількості аудиторних занять тощо)

- Увести вибіркову дисципліну «Системи спеціальної документації» у цикл
основних дисциплін

- У дисципліні «Інформаційно-аналітичне забезпечення професійної
діяльності» бажано збільшити години на практичні заняття

-Лекційні зменшити, практичні збільшити, бажано з практикуючими
фахівцями

-Збільшити кількість пар, коли залучають фахівців-практиків для проведення
лекційних занять
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Загальна якість викладання (різноманітність форм, 
методів, технологій навчання)

Загальна якість організаційної роботи на кафедрі 
(доступ до інформації, розклад навчальних занять 

тощо)

Загальна якість підтримки студента (академічної, 
консультативної, інформаційної, психологічної, 

соціальної)

Загальна якість практичної підготовки (організація та 
проведення практик, участь професіоналів-практиків 

у викладанні навчальних дисциплін

Розподіл часу на аудиторну та самостійну роботу

Участь студентів у покращенні якості освітньої 
програми

Популяризація академічної доброчесності

Оцінка освітнього процесу

Оцінка



Назвіть від однієї до трьох дисциплін, на 
заняттях з яких Ви отримали найбільше

корисних знань для обраної спеціальності:
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1. Системи спеціальної документації

2. Соціальні та кризові комунікації

3. Інформаційний консалтинг

4. Інформаційно-аналітичне забезпечення професійної діяльності

5. Організація інформаційної діяльності в управлінні

6. Методологія та організація наукових досліджень у галузі

7. Стратегічні комунікації в управлінні 
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Ваші зауваження та пропозиції щодо покращення
освітнього процесу за даною ОПП
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- Більше годин відводити на науково-дослідну практику

- Залучати більше фахівців-практиків

- Мене все влаштовує

- Фахові викладачі, знавці своєї справи, дуже якісно та доступно викладають
матеріал.

- Усі знання, отримані на парах, корисні для власної професійної діяльності, але
хотілося б ще більше практики саме з документообігу.

Дякуємо за співпрацю!
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