
3BIT 
Про опитування здобувачів вищої освіти  за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» 

щодо якості надання освітніх послуг у Львівському національному 
університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. 

 
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Тимчасового положення «Про організацію 

освітнього процесу», «Положення про акредитацію освітніх програм» у ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького 
передбачено моніторинг рівня якості надання освітніх послуг. 

На факультеті ветеринарної гігієни, екології та права серед здобувачів І-го та ІІ-го курсів першого 
бакалаврського рівня  вищої освіти спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» у І та ІІ-му семестрах 
2020-2021 н.р. було проведено опитування шляхом анонімного анкетування. Метою анкетування було 
визначення рівня якості освіти на освітній програмі «Фізична культура і спорт», потреб та ступеня 
задоволення здобувачів вищої освіти наданням освітніх послуг університетом, а також аналіз роботи 
щодо підвищення якості освіти здобувачів, які навчаються за першим бакалаврським рівнем вищої 
освіти. 

 
 
 

АНКЕТА 
для опитування здобувачів вищої освіти щодо 

якості освітньої програми 

 
Шановний студенте! Дайте, будь ласка, відповіді на запитання, що стосуються якості освітньої 

програми, за якою Ви навчаєтесь. 

За яким ступенем вищої освіти, освітньою програмою та спеціальністю Ви 
навчаєтесь?   

 
(бакалавр, магістр / спеціальність) 

 

1. Чи достатній, на Вашу думку, зміст (перелік компонентів, дисциплін) Так Ні Частково 
освітньої програми (ОП) для успішної роботи за фахом? 

2. Як Ви вважаєте, чи усі дисципліни, які Ви вивчаєте, 

необхідні для Вашої професійної діяльності? 

3. Які з дисциплін, на Вашу думку, можна вилучити з 

ОП підготовки фахівців Вашої спеціальності?    
4. Чи реалізовується за Вашою спеціальністю 

вільний вибір дисциплін а) циклу загальної підготовки 

б) цикл професійної підготовки 

5. Якими дисциплінами, на Вашу думку, слід доповнити цикл загальної 

підготовки?   

6. Якими дисциплінами, на Вашу думку, слід доповнити цикл професійної підготовки?   
 

 
 

 

 
8. Чи порушується, на вашу думку, логіка викладання дисциплін ОП 
Вашої спеціальності? 

7. Чи достатній обсяг практичної підготовки, закладений в ОП Вашої 

спеціальності? 



11. Чи задоволені Ви методами навчання і викладання за Вашою ОП? 

9. Чи зустрічається дублювання змісту навчального матеріалу дисциплін 
ОП Вашої спеціальності. Якщо так, то наведіть приклади.   

 
 

10. Чи співпали Ваші очікування щодо ОП Вашої спеціальності з її реальним 

змістом? Якщо ні, то назвіть, які саме очікування не здійснились   
 

12. Чи задоволені Ви можливостями наукового зростання за Вашою 
спеціальністю? 

13. Чи задоволені Ви підтримкою ЛНУВМБ у вирішенні проблем навчання? 
 

14.Оцініть, будь ласка,  якість  отриманої  освіти  за п’ятибальною шкалою від 1 (низький рівень)  до 5 
(високий рівень) 

 
№ Критерії 

оцінювання 
Бал
и 

1. Я задоволений(а) рівнем отриманих знань та умінь 1 2 3 4 5 
2. Оцінювання знань відбувалось прозоро та чесно 1 2 3 4 5 
3. Викладачі використовували сучасні педагогічні методи (майстер-

клас, навчальні дискусії, мозковий штурм, тренінги, ділові ігри та ін. ) 1 2 3 4 5 

4. Проходження виробничих та переддипломних практик сприяло 
підвищенню моїх знань та практичних навичок 1 2 3 4 5 

5. Я мав вільний доступ до електронних інформаційних ресурсів 
університету 

1 2 3 4 5 

6. Впродовж навчання мене регулярно опитували про якість змісту 
дисциплін та якість викладання 1 2 3 4 5 

 
 

15. Які дисципліни, на Вашу думку, необхідно ввести до освітнього процесу?   
 
 
 

16. Що, на Вашу думку, слід змінити в ОП для Вашої спеціальності?   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Дякуємо за участь в анкетуванні!



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	АНКЕТА

