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60%17%

11%

12%

Вибір спеціальності, за якою Ви зараз 
навчаєтесь, став результатом:

Ваших особистих устремлінь

Порад батьків

Порад осіб, які є для Вас 
авторитетом

Був здійснений за 
залишковим принципом 

50%
43%

7%

Наскільки вибір спеціальності, за 
якою Ви навчаєтесь, відповідає 

вашим пріоритетам та інтересам?

більшою мірою відповідає

відповідає частково

не відповідає

75%

24%
1%

Чи задоволені Ви характером 
навчального процесу? 

Більшою мірою задоволений

Задоволений частково

Не задоволений

21%

59%

17%
3%

Як би Ви оцінили якість отримуваної 
вами освіти?

Відносно висока

Достатня

Посередня

Низька



  

 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

  

13%

65%

22%

Які підсумкові бали Ви переважно 
отримуєте з різних дисциплін?

90 балів і вище

Від 75 до 90 балів

Від 60 до 75
67%

23%

10%0%

Як часто Ви отримуєте з дисциплін 
незараховано / незадовільно під час 

сесії?

0% від кількості дисциплін у 
семестр

До 20% від кількості 
дисциплін у семестр

До 40% від кількості 
дисциплін у семестр

Понад 40% від кількості 
дисциплін у семестр

36%

51%

13%0%

Як би Ви оцінили перспективу Вашого 
працевлаштування за спеціальністю, 

враховуючи характер навчального 
процесу та якість освіти?

Висока ймовірність

Ймовірно, але у мене є 
привабливіші альтернативи

Малоймовірна

Неймовірна

39%

51%

10%0%

Як би Ви оцінили рівень викладання 
дисциплін викладачами 

спеціальності, за якою Ви навчаєтесь?

Високий

Достатній

Недостатній

Низький



  

 
 
 

 

  

  
  

8%

10%

12%

65%

5%

Які недоліки в організації навчального 
процесу Ви зауважили?

Завелика кількість навчальних 
дисциплін

Завелика кількість пар у 
тиждень

Навчання недостатньо 
зосереджене на дисциплінах 
спеціальності

Важко відповісти

Навчання занадто віддалене 
від практичних аспектів 
спеціальності

13%

13%

8%

27%

39%

Чи залучені Ви до діяльності, яка не 
входить в обов’язковий навчальний 

план, і якої саме?

Залучений до різних видів 
такої діяльності

Залучений до наукової 
діяльності

Залучений до громадської 
діяльності

Залучений до творчої 
діяльності

Не залучений

37%

39%

18%
6%

Наскільки справедливим Вам 
видається оцінювання викладачами 
навчальних досягнень Ваших колег?

Відносно справедливим

Допустимим

Сумнівним 

Очевидно несправедливим

36%

46%

15%
3%

Наскільки справедливим Вам 
видається оцінювання викладачами 

Ваших навчальних досягнень?

Відносно справедливим

Допустимим

Сумнівним 

Очевидно несправедливим



  

 
 
 
 
 

 

  

  
  

14%

23%

53%

10%

Наскільки важливою Ви вважаєте 
самостійну роботу у навчальному 

процесі?

Менш важлива, аніж лекції

Менш важлива, аніж 
практичні/лабораторні роботи

Рівноцінна іншим видам 
навчального процесу

Важливіша за інші складові 
навчального процесу

30%

25%

42%

3%

Наскільки часто Ви не виконуєте 
самостійну роботу при підготовці до 

пари?

У менш ніж 10% випадків

Від 10% до 30% випадків

Від 30% до 50% випадків

Переважно не виконую ніякої 
самостійної роботи

17%

33%28%

22%

Чи часто до навчального процесу 
залучаються спеціалісти-практики?

Так, під час пар

Так, але недостатньо часто

Так, але переважно у вигляді 
позааудиторних заходів –
конференції, форуми, виступи, 
тренінги тощо

Ні, у жодному вигляді

74%

23%

3%

Чи порадили Ви б навчання за 
обраною вами спеціальністю 

потенційним абітурієнтам?

Так!

Вагався б/вагалась би

Ні!



  

 
 
 

 

  

  
 

87%

3%
10%

Чи проводять викладачі консультації в 
позааудиторний час?

Проводять 

Не проводять 

Не знаю

У мене не було потреби у 
консультаціях

28%

48%

9%

9%
6%

Якою мірою Вам зараз подобається 
обрана спеціальність?

Дуже подобається 

Мабуть, подобається 

Мабуть, не подобається 

Зовсім не подобається 

Важко сказати

49%

29%

4% 1%

17%

Якби Вам довелося зараз знов 
вибирати, Ви стали б вступати до 

університету за своєю спеціальністю?

Так, став би вступати в 
університет на цю 
спеціальність

Вступав би в університет, але 
на іншу спеціальність

Вступав би до іншого ВУЗу, 
але за цією ж спеціальністю

Не став би взагалі здобувати 
вищу освіту 

Важко сказати

97%

3%

Чи є у Вас можливість реалізувати 
своє право на вибір навчальних 

дисциплін за спеціальністю?

Так 

Ні

Не знаю


