
Анкета 

Опитування студентів спеціальності 081 Право Хмельницького національного 

університету в жовтні 2020 року (онлайн опитувальник, анонімно) 

 

Питання (оцінюється по десятибальній системі) 

 

1.Ви розумієте цілі ОП? 

2. Ви їх підтримуєте? 

3.Оцініть свою можливість вільно вибирати дисципліни поза межами ОП. 

4.Задоволені механізмом вільного вибору дисциплін? 

5.Задоволені здобутими компетентностями під час практичної підготовки на 

ОП?  

6. Вистачає Вам часу на самостійну роботу? (Чи не перевантажені?)  

7.Задоволені методами навчання та викладання?  

8.Можете реально впливати на вибір викладачами форм та методів навчання?  

9. Якщо Ви долучались до програм міжнародної академічної мобільності, то чи 

задоволені таким навчанням?  

10.Чи надавалась Вам інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів 

навчання за ОП? 

11. Чи надавалась Вам інформація щодо критеріїв оцінювання у межах окремих 

дисциплін?  

12. Чи надавалась Вам інформація щодо тої чи іншої форми інформування Вас 

впродовж навчального періоду?  

13. Наскільки якісною була для Вас інформація про контрольні заходи та критерії 

оцінювання?    

14. Чи контрольні заходи для Вас були чіткими та зрозумілими?  

15. Чи контрольні заходи були об’єктивними?  

16. Чи відомий Вам порядок оскарження процедури проведення контрольних 

заходів?  

17. Чи була у Вас можливість оскаржити результати контрольних заходів?  

18. Чи Вас заохочували до академічної доброчесності?  

19. Чи відомі Вам інструменти протидії порушенням академічної доброчесності?  

20. 20. Чи Ви зацікавлені дотримуватись принципів та правил академічної 

доброчесності?  

21. Чи Ви бачите, що університет намагається залучати кращих викладачів з т.з. 

професіоналізму на ОП? 

22. Чи залучались професіонали-практики та представники роботодавців до 

викладання та організації Вашого освітнього процесу?   

23. Чи опитували Вас щодо Ваших потреб та інтересів в освітньому середовищі?  

24. Чи навчання є безпечним для Вашого життя та здоров’я?  

25. Чи Ви задоволені освітньою підтримкою?  

26. Чи Ви задоволені інформаційною підтримкою?   

27. Чи Ви задоволені консультативною підтримкою?  

28. Чи Ви задоволені соціальною підтримкою?   

29. Чи Ви задоволені психологічною підтримкою? 

30. Чи відомі Вам правила та процедури вирішення конфліктних ситуацій?  



31. Чи відомі Вам правила та процедури розгляду скарг?   

32. Чи реально враховувались Ваші пропозиції при перегляді та розробці ОП?  

33. Чи регулярно Вас опитували щодо якості навчання та викладання?  

34. Чи Ви відчуваєте, що особисто вносите в освітній процес якісь позитивні 

зміни?   

35. Чи повідомляли Вас про результати вашого опитування та прийняті рішення?   

36. Чи доступна Вам інформація про свої права та обов’язки?   

 

Бажаємо Вам об’єктивно оцінити поставлені в анкеті питання 


