
Відділ забезпечення якості освіти БНАУ 
 

АНКЕТА ВИПУСКНИКА 2021 року 

Шановні випускники! Просимо долучитися до опитування, яке є анонімним і 

добровільним. Сподіваємось на Вашу відвертість! 

 

Будь ласка, вкажіть (+) відповідні дані про рівень освіти та напрям підготовки:  

Бакалаврат_____         Магістратура _____ 

Напрям, спціальність__________________________________________________________ 

 

1. Дайте самооцінку рівню Вашої професійної підготовки за освітньою 

програмою (за 5-бальною шкалою)                   

….. балів 

 

2. Оцініть за 5-бальною шкалою наведені чинники якості освіти у БНАУ: 

- актуальність професії для ринку праці                            ….. балів 

- викладацький рівень НПП                                               ….. балів 

- навчально-методичне забезпечення (підручники, методички) ….. балів 

- матеріально-технічна база ….. балів 

- зміст і якість практичного навчання ….. балів 

- умови проживання в гуртожитках ….. балів 

- спортивна, культурно-масова робота ….. балів 

- студентське життя ….. балів 

- громадське харчування (робота буфетів, їдальні) ….. балів 

- робота бібліотеки ….. балів 

- академічна доброчесність та дотримання принципів викладачами ….. балів 

- академічна доброчесність та дотримання принципів Вами ….. балів 

- академічна доброчесність та дотримання принципів іншими 

студентами 

….. балів 

- дотримання етичних правил і антидискримінаційних заходів в 

університеті 

….. балів 

 

3. Оцініть роботу структурних підрозділів в університеті (за 5-бальною шкалою):  

- ректорат ….. балів 

- деканат факультету ….. балів 

- випускова кафедра ….. балів 

- інші кафедри факультету ….. балів 

- орган студентського самоврядування факультету ….. балів 

- профком університету ….. балів 

- наставник академічної групи  ….. балів 

 

4. Вкажіть викладачів, які, на Вашу думку, є «висококомпетентними» майстрами своєї 

справи ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Вкажіть викладачів, які, на Вашу думку, НЕ є компетентними фахівцями/ 

доброчесними/ об’єктивними в оцінювання студентів тощо ______________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

6. Після завершення навчання Ви плануєте (поставте відповідну позначку +):  

___ працювати за обраною спеціальністю  

___ змінити професію  
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___ продовжити навчання за фахом  

___ відкрити свою справу  

___ інше (вкажіть, що саме _____________________________________________) 

 

7.  Чи доводилося Вам особисто стикатися з такими випадками порушень етики та 

академічної доброчесності (поставте позначку + у відповідних рядках): 

____ дарувати подарунки викладачам під час сесії чи в підготовці до неї 

____ робити додаткові послуги викладачам за бали/заліки/іспити 

____ купувати «вимогливо пропоновані» викладачами навчальні матеріали 

____ купувати реферат, курсову, дипломну роботу 

___  оплачувати складання заліків та іспитів  

 ___ додатково оплачувати право на «краще поселення» в гуртожиток  

___ інше ( вкажіть, що саме) _____________________________________________ 

8. У разі виникнення проблем Ви здебільшого зверталися до (поставте позначку + у 

відповідних рядках): 

____ наставника групи 

____ деканату 

____  студради факультету 

____ Студради університету 

____ профкому 

____ ректорату. 

9. Під час сесій чи доводилось Вам «купувати» результати заліку 

іспиту/ кваліфікаційної роботи? 

___ жодного разу 

___ іноді 

___ лише з окремих дисциплін  

(можна вказати) _____________________________________________________________  

____ лише в окремих викладачів  

(можна вказати) ___________________________________________________  

____ часто.  

***Сума оплати варіювалась орієнтовно від _______ до ___________ (вписати цифрою). 

 

10. Якими залишаються загальні враження від навчання на факультеті? 

_______________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

11. Найбільше розчарування за період навчання ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

12. Ваші побажання __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Дякуємо з відвертість! 

Щиро бажаємо життєвих і професійних успіхів! 


