
Графік опитувань у БНАУ на І семестр 2021/2022 н.р.   
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Персонально-

викладацький 

Бліц-анкета «Про 

якість викладання 

навчальної 

дисципліни» 

Анонімна, гул-

форма (інші 

інтерактивні 

застосунки), 

студенти  

На завершення 

викладання 

дисципліни, 

грудень 

Засідання  

кафедри,  група 

студентів, студентська 

рада ф-ту (за 

вимогою) 

Коригування РНП  

Факультет 

 

Бліц-анкета 

«Організація 

освітнього 

процесу на 

факультеті» 

(оцінювання 

викладання 

навчальних 

дисциплін) 

Анонімна 

(онлайн)/ студенти 

Листопад Керівництво 

факультету,  

група зі змісту та 

якості освіти 

факультету, 

студентське 

самоврядування 

Внесення змін і 

коректив до плану 

роботи факультету, 

рекомендації для 

викладачів кафедр 

Інтерв’ювання 

роботодавців і 

колишніх 

студентів про 

якість ОП 

 

Персоналізоване, 

онлайн або 

паперово чи 

онлайн / 

роботодавці, 

колишні студенти 

За окремим 

планом 

Керівництво 

факультету,  

група зі змісту та 

якості освіти, орган 

студ. самоврядування 

факультету 

Внесення змін і 

коректив в ОП. 

Матеріали на сайті для 

ОП 



 

Зовнішній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ забезпечення 

якості освіти 

університету1 

 

 

Опитування для 

батьків 

першокурсників 

«Очікування щодо 

навчання у БНАУ» 

он-лайн / офлайн 
паперові, батьки, 

вибірково 

Серпень-

вересень 

Керівництво 

університету, 

Приймальна комісія, 

органи 

студсамоврядування 

Зміни до плану 
профорієнтаційних 

заходів факультетів,  
умов організації  

вступної компанії, 
коригування освітнього 

процесу. 
Звіт на сайті 

 

Опитування 

здобувачів освіти 

бакалаврського та 

магістерського 

рівнів щодо  

якості ОП та 

освітнього 

процесу 
 

 

 

Он-лайн,  

репрезентативні 

вибірки студентів за 

ОП, які 

акредитуються: 

- Економічний ф-т; 

- АБТФ; 
- Факультет права 

та лінгвістики; 

- Факультет 

ветеринарної 

медицини. 

за окремим 

графіком  

Проєктні групи з 

розроблення ОП, 

групи зі змісту та 

якості освіти 

факультетів,  

студентське 

самоврядування  

 

 

 

Зміни до умов 

організації освітнього 

процесу, методів 

викладання, освітніх 

програм. 

Методичні 

рекомендації. 

Матеріали самозвітів 

до акредитації ОП. 

Довідки на сайті 

 

Погоджено: 

Проректор з питань освітньо-виховної та міжнародної діяльності БНАУ                                                                                                                                                                        Т.М.Димань                 
 
 

                                                             
1 До графіка опитувань Відділ може вносити корективи й доповнення 


