
  

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ  
ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ  

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
ФАКУЛЬТЕТУ МЕХАНІКИ ТА ЕНЕРГЕТИКИ 

 
Опитування проводились анонімно 

 
  



  

 
 
 
 
 

  

  
  

11%

72%

17%

Ви викладаєте освітні компоненти ОП 
(дисципліни) циклу

Загальної підготовки

Професійної підготовки

Практичної підготовки

81%

19%

Навчальні приміщення (аудиторії, 
лабораторії, комп'ютерні класи) 

зручні та комфортні

так

скоріше так

скоріше ні

ні

важко відповісти

82%

18%

Є доступ до навчальних приміщень з 
необхідним обладнанням 

(комп’ютерами, аудіо-, відео-
пристроями тощо)

так

скоріше так

скоріше ні

ні

важко відповісти

65%

35%

Створені умови безпеки праці та 
навчання (дотримання санітарних 
норм, охорона публічного порядку 

тощо)

так

скоріше так

скоріше ні

ні

важко відповісти



  

 
 
 
 
 
 

 

  

  
  

57%

43%

Задовольняє робота бібліотеки 
(ресурси та послуги)

так

скоріше так

скоріше ні

ні

важко відповісти
94%

6%

Задовольняє інформаційна підтримка 
освітнього процесу і науково-

дослідницької діяльності (вільний 
доступ до наукометричних баз даних)

так

скоріше так

скоріше ні

ні

важко відповісти

100%

Задовольняє інформування про 
важливі події, заходи, досягнення 

факультету (сайт інституту, соціальні 
мережі, корпоративна пошта)

так

скоріше так

скоріше ні

ні

важко відповісти

47%
53%

Задовольняє інформаційна підтримка 
освітнього процесу - репозитарій 

університету

так

скоріше так

скоріше ні

ні

важко відповісти



  

 
 
 

 

  

  
  

97%

3%

Задовольняє соціально–
психологічний клімат  на кафедрі

так

скоріше так

скоріше ні

ні

важко відповісти
97%

3%

Викладачі вільно обирають методи 
навчання, форми, методи, критерії 

оцінювання

так

скоріше так

скоріше ні

ні

важко відповісти

94%

6%

Викладачі залучені до розробки, 
моніторингу, перегляду освітніх, 

освітньо-наукових програм

так

скоріше так

скоріше ні

ні

важко відповісти
100%

У викладачів є можливість звернутись до 
деканату факультету механіки та 
енергетики, завідувачів кафедр з 

ініціативами щодо покращення якості 
освіти на освітній програмі

так

скоріше так

скоріше ні

ні

важко відповісти



  

 
 
 
 
 

 

  

  
  

100%

Гаранти залучають здобувачів вищої освіти 
до формування/оновлення змісту та 

оцінки якості освітніх програм на 
факультеті механіки та енергетики

так

скоріше так

скоріше ні

ні

важко відповісти 100%

Викладачі використовують результати 
опитувань здобувачів вищої освіти з 

питань якості освітніх програм на 
факультеті механіки та енергетики для їх 

перегляду та покращення

так

скоріше так

скоріше ні

ні

важко відповісти

93%

7%

Результативність навчальної, 
наукової, організаційної діяльності 

викладачів сприяє покращенню 
позиціювання університету в 

національних і світових рейтингах

так

скоріше так

скоріше ні

ні

важко відповісти

100%

Викладачі мають можливість втілення 
академічних свобод (свободи слова, творчості, 

поширення знань, проведення наук. досліджень, 
використання їх результатів) для забезпечення 

якості та інтересів здобувачів в освітньому 
процесі

так

скоріше так

скоріше ні

ні

важко відповісти



  

 
 
 

 

  

  
 

100%

Викладачі мають реальну можливість 
брати участь в програмах академічної 

мобільності

так

скоріше так

скоріше ні

ні

важко відповісти 100%

Чи розумієте Ви політику академічної 
доброчесності серед науково-педагогічних 
працівників і здобувачів вищої освіти, яку 
запроваджено на факультеті механіки та 

енергетики

так

скоріше так

скоріше ні

ні

важко відповісти

100%

Чи розумієте Ви необхідність 
дотримання політики академічної 

доброчесності

так

скоріше так

скоріше ні

ні

важко відповісти

99%

1%

Чи запроваджуються Вами санкції у 
разі порушення академічної 

доброчесності з боку здобувачів 
вищої освіти

так

скоріше так

скоріше ні

ні

важко відповісти


