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ТКАЧЕНКО ВІКТОРІЯ
– ГОЛОВА КОМІТЕТУ

СПІВДІЇ ЯКОСТІ

Реалізація опитування студентів різних вузів є
важливою ознакою розвитку. 

Користуючись  нагодою - озвучуємо думки,
сподівання та переживання студентів. 
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Анкетування (опитування)
здобувач�в вищої осв�ти є
обов’язковою складовою
внутр�шнього
забезпечення якост�
осв�тн�х програм
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Наші партнери і учасники ЗВО



УСПІШНІСТЬ ОПИТУВАНЬ
ЗАЛЕЖИТЬ НАСАМПЕРЕД

ВІД ДОВІРИ
РЕСПОНДЕНТІВ ДО ТИХ,

ХТО ПРОВОДИТЬ
ОПИТУВАННЯ

 Тому опитування , проведені спільно
зі студентським активом БНАУ , спрямовані

насамперед
на покращення освітнього процесу, формування
культури якості освіти в університеті, підтримку

його іміджу, і не виконує каральної функції. Це
спільне прагнення досягнення вершин
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48% опитуваних
задов�льняє ДН, але з

пом�тними недол�ками
Такими , як :

Ігнорування пов�тряної тривоги;
Приск�плив�сть до виконаних завдань;
Ігнорування особистих фактор�в
(в�дстутн�сть зв'язку ,психолог�чний
стан � тд;
Нав'язування своїх позиц�й та �дей;
В�дсутн�сть зворотнього зв'язку.



НА ТАКІ
ПРОБЛЕМИ:

Також респонденти
звертали увагу

Відсутність уваги до особливого стану
студентів,  ті, що займаються
волонтерством, служать у теробороні
тощо

Застарілість деяких онлайн -
платформ та їх матеріали

та емоційне нагнітання
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АЛЕ ПРОПОЗИЦІЙ

що лише свідчить про бажання якісних змін.
Крім того, зауважимо про таке:

 

НАБАГАТО БІЛЬШЕ



EdmodoClassroom

prezi.comCANVA

Для навчання тут є як осв�тн�й
контент, так � �нструменти з�
створення �грових завдань,
швидкої перев�рки в�дпов�дей,
тренувальн� вправи, р�знопланове
(ауд�о, в�део) наповнення та
можлив�сть структуризац�ї клас�в
та роботи вчителя в�дпов�дно до
навчального плану.

Серв�с ор�єнтований на
безпаперовий обм�н
завданнями м�ж вчителями та
учнями. Йдеться про
створення, поширення та
класиф�кац�ю завдань за
допомогою поєднання р�зних
серв�с�в Google

 це веб-серв�с, за допомогою
якого можна створити
�нтерактивн� мультимед�йн�
презентац�ї з нел�н�йної
структурою. Для того, що
скористатись можливостями
цього онлайн серв�су, потр�бно
в ньому зареєструватись.

Canva - неймов�рний �нструмент
дизайну, дуже простий у
використанн�, який дозволить
отримати дуже профес�йн�
результати, нав�ть якщо у вас
немає великого досв�ду.
Найл�пш� презентац�ї
створюються тут

DIGITIZATION
Платформи та
ресурси , які
поліпшать освітній
процес. 
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НАШ ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН

В�дчуття втоми � невмотивованост� 
43.9%

Апат�я до навчання
33.3%

В�дчуття страху
20%

Пан�чн� атаки � розпач
2.2%

Інше
0.6%



ЩО ДОПОМАГАЛО?

01 Гумор, підтримка, жарти

02 Лояльність викладачів

03
Розмови на р�зну тематику,
в�дсутн�сть тиску та
емоц�йного нагн�тання

04 Зміна стандарту проведення
пар, тренінги, інтерактиви



ПРОПОЗИЦІЇ
Інноваційні 

Оцінювання у тестовій
формі на період війни
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Рейтингування викладачів
факультетів, яке буде
опубліковане на сайті

 

Створити більш гнучкі
дедлайни для здачі робіт

Більше взаємодії між викладачем
та студентом. Переглянути підхід

до проведення занять

Індивідуальний підхід до
студентів, акцентована увага на

можливості роботи кожного



МИРУ ТА ПЕРЕМОГИ НАМ
УСІМ

inst :agrarvard_bnau 
FB : Студентська рада БНАУ


