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ВСТУП 

 

Для подальшого підвищення рівня підготовки здобувачів вищої освіти 

спеціальності «Агрономія» на факультеті агротехнологій і екології 

Львівського національного аграрного університету передбачається 

періодичне оцінювання якості освітнього процесу через анкетування 

студентів. При цьому основна мета проведення опитування студентів, які 

навчаються за освітньо-професійною програмою «Агрономія», - оцінка 

реального стану та поліпшення якості освітнього процесу за вказаною 

спеціальністю в університеті. 

Повторне анонімне анкетування студентів спеціальності 201 

«Агрономія» щодо оцінки якісних показників освіти проведене 01-06.03.2020 

р. В опитуванні прийняли участь 135 студентів денної і заочної форм 

навчання вказаної спеціальності. Через відомі причини, пов’язані із 

оголошеним у країні карантином, узагальнені результати опитування 

студентів оголошено та проаналізовано на засіданні вченої ради факультету 

агротехнологій і екології лише у травні місяці (протокол № 7 від 20.05.2020 

р.) та згодом розміщено на сайті навчального відділу університету. 
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ЗМІСТ АНКЕТИ 

оцінки здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня  

якості сформованої освітньої  програми «Агрономія»  

підготовки фахівців спеціальності 201 Агрономія 

Ваші відверті відповіді допоможуть удосконалити освітню програму 

«Агрономія» 

1. Чим був аргументований вибір спеціальності «Агрономія» у 

Львівському НАУ? (виберіть один найбільш прийнятний для Вас варіант) 

a. обрав(-ла), орієнтуючись на престиж професії  

b. обрав(-ла) таку спеціальність, яка дозволить отримувати високу зарплату 

c. можливістю стажування або працевлаштування за кордоном 

d. обрав(-ла) те, що порадили батьки 

e. обрав(-ла) ту спеціальність, де можна було пройти на бюджет 

f. обрав(-ла) ту спеціальність, де менший розмір плати за навчання 

g. можливість поєднувати навчання з роботою 

h. Ваш варінт______________________________________________ 

2. Чи плануєте Ви після закінченні навчання працювати за здобутою 

спеціальністю Агрономія? 

a. безумовно, так 

b. так, якщо оплата буде гідною 

c. ні 

d. важко відповісти 

3. Що, на Вашу думку, у першу чергу потрібно, щоб після здобуття фаху 

агронома знайти хорошу роботу? 

a. високий рівень знань 

b. диплом з відзнакою 

c. знайомства, зв'язки 

d. Ваш варіант__________________________________________________ 

4. Що є запорукою успішного навчання  на спеціальності «Агрономія»? 

a. систематичне навчання 

b. уміння самостійно навчатися 

c. доступ до навчально-методичної літератури 

d. допомога з боку викладачів 

e. навчальна матеріальна база (лабораторії, обладнання) 

f. високий професіоналізм викладачів 

g. Ваш варіант__________________________________________________ 

5. Чи достатньою, на Вашу думку, є тривалість навчання 3 роки 10 міс. на 

освітній програмі спеціальності 201 Агрономія першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти? 

a. так 

b. ні 

c. важко відповісти 

6. Чи задовольняє Вас перелік обов’язкових дисциплін загальної підготовки 

на освітній програмі спеціальності 201 Агрономія? 

d. так  

15.  
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e. ні 

f. важко відповісти 

7. Чи задовольняє Вас перелік обов’язкових дисциплін професійної 

підготовки на освітній програмі спеціальності 201 Агрономія? 

g. так 

h. ні 

i. важко відповісти 

8. Які дисципліни,  додатково до запропонованих  в освітній програмі 

спеціальності 201 Агрономія, Ви хотіли б вивчати як вибіркові? 

____________________________________________________________________ 

9.  На Вашу думку, якою повинна бути тривалість виробничої практики при 

навчанні за спеціальністю  201 Агрономія? 

j. 4 тижні 

k. 6 тижнів 

l. 8 тижнів 

m. інше __________ 

10.  Що на Вашу думку суттєво знижує якість підготовки студентів? 

n. неналежне  виконання викладачами своїх обов’язків 

o. індивідуально-психологічні особливості окремих викладачів 

p. низький рівень ерудиції студентів 

q. низький рівень або повна відсутність мотивації до навчання у 

студентів 

11.  Чи  бажаєте Ви навчатися за кордоном? 

a. так 

b. ні 

c. у формі паралельного навчання 

d. важко відповісти 

12.  Чи хотіли б Ви проходити практику за кордоном? 

e. так 

f. ні 

g. важко відповісти 

13.  Які Ви бачите основні перешкоди для навчання за кордоном? 

a. нестача грошей 

b. недостатнє знання іноземних мов 

c. відсутність інформації щодо таких можливостей 

d. позиція батьків 

e. особисте небажання 

14.  Що Ви пропонуєте покращити  або змінити при навчанні за спеціальністю 

201 Агрономія? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Дякуємо за відверті відповіді! 
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УЗАГАЛЬНЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Результати опитування студентів щодо аргументації вибору 

спеціальності «Агрономія» засвідчили, що 56,3% студентів обрали вказану 

спеціальність із врахуванням престижу даної професії на сучасному етапі, 

15,5% – за порадою батьків, які раніше навчались у Дублянах, 10,4% обрали 

спеціальність, яка дозволить отримувати високу заробітну плату, 8,9% – 

можливість пройти на бюджет, 5,9% – мати перспективу стажування за 

кордоном і 3,0% – через поєднання навчання із роботою (рис. 1).  

 
Рис. 1. Результати відповідей студентів на запитання: «Чим був аргу-

ментований вибір спеціальності «Агрономія» у Львівському НАУ?», % 

На запитання «Чи плануєте Ви після закінчення навчання працювати за 

здобутою спеціальністю Агрономія?», 88,9% відповідей студентів були 

безумовно що так і 11,1% – так, якщо оплата буде гідною (рис. 2). Отже, 

позитивом є те, що переважаюча більшість студентів після закінчення 

навчання хоче працювати саме за здобутою агрономічною спеціальністю. 
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На запитання «Що на Вашу думку, у першу чергу потрібно, щоб після 

здобуття фаху агронома знайти хорошу роботу?», високий відсоток 

опитаних, а саме 77,8%, відповіли про високий рівень професійних знань, 

9,6% – назвали свій варіант, тобто зробили акцент на добру практичну 

підготовку, 7,4% – пов’язують це із отриманням диплому  з відзнакою, і 

найменша частка 5,2% – із знайомствами або зв’язками (рис. 3). 

 
Рис. 3. Результати відповідей студентів на запитання: «Що на Вашу 

думку, у першу чергу потрібно, щоб після здобуття фаху агронома 

знайти хорошу роботу?», % 

 

На питання: «Що є запорукою успішного навчання на спеціальності 

«Агрономія»?, 52,6% студентів вважають,  що цьому сприяє систематичне 

навчання, 17,8% – уміння самостійно навчатися, 13,3% переконані, що 

запорукою успішного навчання є навчально-матеріальна база (спеціальні 

лабораторії, обладнання), 12,6% – акцентують увагу на високому 

професіоналізмі викладачів і лише 3,7% – допомога викладачів (рис. 4).  

 
Рис. 4. Результати анкетування студентів на запитання: «Що є запорукою 

успішного навчання на спеціальності «Агрономія»?, % 
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На запитання «Чи достатньою на Вашу думку, є тривалість навчання 3 

роки 10 міс. на освітній програмі спеціальності 201 Агрономія першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти?» 82,2% студентів відповіли ствердно, а 

11,8% – вважають таку тривалість недостатньою і 6,0% – не змогли дати на 

це питання конкретної відповіді (рис. 5). 

 
Рис. 5. Результати анкетування студентів на запитання: «Чи достатньою 

на Вашу думку, є тривалість навчання 3 роки 10 міс. на освітній 

програмі спеціальності 201 Агрономія першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти?», %) 

На запитання «Чи задовольняє Вас перелік обов’язкових дисциплін 

загальної підготовки на освітній програмі спеціальності 201 Агрономія?» 

88,9% студентів відповіли ствердно, 6,7% - заперечили цьому і 4,4% -  не 

змогли зорієнтуватись у відповіді (рис. 6). 

 
Рис. 6. Результати відповідей студентів на запитання: «Чи 

задовольняє Вас перелік обов’язкових дисциплін загальної підготовки 

на освітній програмі спеціальності 201 Агрономія?», % 
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Щодо запитання «Чи задовольняє Вас перелік обов’язкових дисциплін 

професійної підготовки на освітній програмі спеціальності 201 Агрономія?», 

переважаюча більшість – 83,0% студентів ствердно відповіли, що «так», 

11,1% – вважають, що «ні» і 5,9% не визначилися із відповіддю (рис. 7). 

 

Рис. 7. Результати відповідей студентів на запитання: «Чи задовольняє 

Вас перелік обов’язкових дисциплін професійної підготовки на освітній 

програмі спеціальності 201 Агрономія?», % 

Щодо переліку дисциплін, які б студенти бажали вивчати, то в анкетах 
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«Використання дронів для дистанційного зондування ґрунту, стану посівів і 

поширення хвороб рослин», «Сучасні методи управління живленням 

рослин», «Біоорганіка виробництва продуктів харчування», «Сучасні 

технології еколого-безпечного рослинництва», «Фітомедицина і технології 

вирощування лікарських рослин», «Переробка плодової та овочевої 

продукції». 

На запитання щодо тривалості виробничої практики при навчанні за 

спеціальністю 201 Агрономія, то 77,8% про анкетованих студентів 

переконані у достатній 8-ми тижневій практиці, 14,1% – бажали б, щоб 

виробнича практика тривала  більше 8 тижнів, а 8,1% – навпаки, вважають, 

що її тривалість доцільно зменшити до 6 тижнів (рис. 8). 
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Рис. 8. Результати відповідей студентів на запитання: «На Вашу 

думку, якою повинна бути тривалість виробничої практики при 

навчанні за спеціальністю 201 Агрономія?», % 

На запитання «Що на Вашу думку суттєво знижує якість підготовки 

студентів?» 67,4% опитаних відповіли про низький рівень ерудиції студентів, 

14,8% – вважають, що низький рівень або повна відсутність мотивації до 

навчання у студентів і вказуючи на низьку стипендію, 13,4% – вбачають це у 

індивідуально-психологічних особливостях окремих викладачів і 4,4% – 

вважають неналежним виконання викладачами своїх обов’язків (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Результати відповідей студентів на запитання: «Що на Вашу 

думку суттєво знижує якість підготовки студентів?», % 

Щодо бажання студентів навчатися за кордоном, то 86,6% відповіли, 

що хотіли б, але лише у формі паралельного навчання, а 13,4% опитаних – не 

бажали б навчатися за межами України (рис. 10). 
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Рис. 10. Результати відповідей студентів на запитання: «Чи бажаєте 

Ви навчатися за кордоном?», % 

На запитання щодо бажання проходження закордонної практики, то 

85,2% відповіли ствердно, 10,4% – заперечили їхати на практику за кордон і 

4,4% – не визначилися із відповіддю (рис. 11). 

 
Рис. 11. Результати відповідей студентів на запитання:  

«Чи хотіли б Ви проходити практику за кордоном?», % 

На запитання «Які Ви бачите основні перешкоди для навчання за 

кордоном?» 67,4% студентів переконані у недостатньому знанні ними 

іноземних мов, 18,5% – вбачать у цьому фінансові труднощі, 8,1% – 

пов’язують це із позицією батьків, щоб діти перебували з ними, 3,7% – мають 

особисте небажання їхати за кордон і 2,3% – не знайшли інформації щодо 

таких можливостей (рис. 12). 
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Рис. 12. Результати відповідей студентів на запитання: «Які Ви 

бачите основні перешкоди для навчання за кордоном?», % 

На запитання «Що Ви пропонуєте покращити або змінити при навчанні 

за спеціальністю 201 Агрономія?», то студенти, як і на попередньому 

опитуванні дублювали окремі пропозиції але, хотіли б щоб: 

1. При навчанні за спеціальністю 201 Агрономія у навчальному 

процесі більше акцентувати увагу на предметах, які є найбільш професійно 

значимими для агронома. 

2. Ознайомчі і навчальні практики більше наповнити практичним 

досвідом з виробництва. 

3. Розширити перелік відомих господарств з виробництва 

сільськогосподарської продукції, які добре забезпечені сучасною с.-г. 

технікою та  використовувати їх для якісного проходження виробничих 

практик. 

4. Деканату на зустріч із студентами-випускниками запрошувати 

представників виробництва не тільки із західних областей, але й з інших 

регіонів України, які також можуть бути потенційними працедавцями. 

5. Продовжити практику анонімного  анкетування студентів щодо 

оцінки педагогічних та морально-етичних якостей викладачів. 

6. Враховуючи те, що окремі гуманітарні дисципліни вивчалися 

студентами у школі, доцільно зменшити обсяг їх вивчення. 
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ЗАГАЛЬНІ  ВИСНОВКИ 

щодо результатів повторного анонімного опитування студентів спеціальності  

201 «Агрономія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітнього 

процесу за освітньо-професійною програмою «Агрономія» 

1. Проведене повторне анонімне анкетування студентів засвідчило 

збільшення їх кількості, у порівнянні із попереднім опитуванням, які обрали 

для навчання у Львівському НАУ спеціальність «Агрономія»,  орієнтуючись 

на престиж цієї професії –  до 56,3% проти 52,4%, також за порадою батьків, 

які раніше тут навчалися  –  до 15,5% проти 14,2%. 

2. Щодо роботи за здобутою агрономічною спеціальністю після 

завершення навчання, то кількість таких студентів зросла до 88,4% проти 

84,2% у попередньому опитуванні, що вказує на цілком свідомий вибір ними 

спеціальності агронома.  

3. Зафіксовано збільшення кількості студентів, які пов’язують успіх 

свого майбутнього працевлаштування із високим рівнем набутих 

знань - 77,8% проти 75,0%, а систематичне навчання є запорукою цього.  

4. Проанкетовані студенти у цілому задоволені тривалістю навчання 

на ОПП «Агрономія», хоча їх кількість при повторному опитуванні дещо 

зменшилася – до 82,2% проти раніше 86,6%. Між тим, частка задоволених 

студентів переліком обов’язкових дисциплін загальної підготовки і 

обов’язкових дисциплін професійної підготовки збільшилась до 88,9% проти 

85,0% і до 83,0% проти 75,0% відповідно до попереднього опитування. 

5. Студенти і надалі пропонують вивчати дисципліни: «Захист і 

карантин рослин», «Агробіотехнології», «Сучасна сільськогосподарська 

техніка – основа ефективних технологій у рослинництві», «Екологічне 

землеробство», «Біологічне рослинництво», «Використання дронів для 

дистанційного зондування ґрунту, стану посівів і поширення хвороб рослин», 

«Сучасні методи управління живленням рослин», «Біоорганіка виробництва 

продуктів харчування», «Сучасні технології еколого-безпечного 

рослинництва», «Фітомедицина і технології вирощування лікарських 

рослин», «Переробка плодової та овочевої продукції». 

6. Кількість задоволених існуючою тривалістю виробничої практики 

(8 тижнів) при повторному опитуванні дещо зменшилося – з 77,8% проти 

85,0%, однак зросла кількість тих які бажали б збільшити її тривалість: 14,1% 

проти 10,0% при попередньому опитуванні. 

7. Відмічено, у порівнянні з попереднім анкетуванням, зростання 

кількості таких студентів, які вважають, що на якість підготовки студентів 

суттєво впливає низький рівень їх ерудиції – до 67,4% проти 61,6% опитаних.  
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8. Комісія з проведення повторного анонімного анкетування студентів 

пропонує методичній комісії факультету, робочій групі із формування ОПП 

«Агрономія», проаналізувати і врахувати висловлені студентами пропозиції 

щодо покращення навчання на спеціальності 201 Агрономія у Львівському 

НАУ. Окремі з них наступні: 

1. При навчанні за спеціальністю 201 Агрономія у навчальному 

процесі більше акцентувати увагу на предметах, які є найбільш 

професійно значимими для агронома. 

2. Ознайомчі і навчальні практики більше наповнити практичним 

досвідом з виробництва. 

3. Розширити перелік відомих господарств з виробництва 

сільськогосподарської продукції, які добре забезпечені сучасною с.-

г. технікою та  використовувати їх для якісного проходження 

виробничих практик. 

4. Деканату на зустріч із студентами-випускниками запрошувати 

представників виробництва не тільки із західних областей, але й з 

інших регіонів України, які також можуть бути потенційними 

працедавцями. 

5. Продовжити практику анонімного  анкетування студентів щодо 

оцінки педагогічних та морально-етичних якостей викладачів. 

6. Враховуючи те, що окремі гуманітарні дисципліни вивчалися 

студентами у школі, доцільно зменшити обсяг їх вивчення. 

 

 

Комісія з проведення анонімного  

         анкетування студентів 

 

 


