
Графік опитувань у БНАУ на ІІ семестр 2021/2022 н.р.   
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Діагностичний 

інструментарій 

 

 

Формат 

опитування / 

респонденти 

 

Періоди та 

умови 

проведення 

 

Місце 

оприлюднення 

 

Прийняті 

 рішення 
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Персонально-

викладацький 

Бліц-анкета 

«Про якість 

викладання 

навчальної 

дисципліни» 

Анонімна, гул-

форма (інші 

інтерактивні 

застосунки), 

студенти  

На завершення 

викладання 

дисципліни,  

травень-

червень 

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 

Квітень Керівництво 

факультету,  

група зі змісту та 

якості освіти 

факультету, 

студентське 

самоврядування 

Внесення змін і 

коректив до плану 

роботи факультету, 

ОП, рекомендації 

для викладачів 

кафедр 

***Інтерв’юванн

я роботодавців і 

колишніх 

студентів про 

якість ОП 

 

Персоналізоване

, онлайн або 

паперово чи 

онлайн / 

роботодавці, 

колишні 

студенти 

За потреби, до 

підготовки 

нового проєкту 

ОП  

(лютий-

квітень) 

Керівництво 

факультету,  

група зі змісту та 

якості освіти, орган 

студ. 

самоврядування 

факультету 

 

Внесення 

доповнень у проєкт 

ОП. 

Матеріали на сайті 

для ОП 



 

Зовнішній 

 

 

Відділ 

забезпечення якості 

освіти 

університету1 

 

+ 

 

Комітет зі співдії 

якості освіти у 

БНАУ Студентської 

ради 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ 

забезпечення якості 

освіти університету 

 

 

 

 

 
2Опитування 

студентів різних 

форм і ступенів 

навчання 

щодо якості 

реалізації 

дистанційної 

форми навчання 

в умовах 

карантину 

 

 

 

Анонімне, 
онлайн, за гугл-

формами, 

розробленими 
ВЗЯО.  

Проводить 

Комітет за 
циклами/ 

 для здобувачів 

різних форм 

навчання і рівнів 
освіти  

 

За потреби 

 

 

Студентські заходи 

– збори студрад 

факультетів і 

університету, 

старостати, наради з 

керівництвом 

 

Інформація для 

керівництва 

кафедр, 

факультетів та 

університету, НПП 

щодо шляхів 

удосконалення 

методів і форм 

освітньо-виховної 

роботи зі 

студентами в 

умовах карантину 

 

 

Опитування для 

аспірантів про 

якість 

освітнього 

процесу за ОНП 

 

Анонімне, гул-

форма / здобувачі 

освіти третього 
рівня 

 

Травень 

 

Аспірантура,  

нарада у проректора 

з наукової та 

інноваційної 

діяльності 

 

Рекомендації для 

вдосконалення 

змісту форм 

реалізації ОНП для 

кафедр, викладачів 

і розробників 

                                                             
1 До графіка опитувань Відділ може вносити корективи й доповнення 
2 Позапланово у н.р. воно було проведено в умовах карантину в листопаді, узагальнено й піддано аналізу напочатку ІІ семестру. Анкетування за формою ВЗЯО Комітет 
Студради проводить циклічно (для бакалаврів, магістрів, аспірантів, денної та заочної форм навчання), за періодами карантинного навчання онлайн. Опитування 
додаткове, нерепрезентативне.  



 

 

 

 

Відділ 

забезпечення якості 

освіти університету 

 

 

Опитування 

здобувачів освіти 

бакалаврського 

та магістерського 

рівнів щодо  

якості ОП та 

освітнього 

процесу 
 

 

 

Он-лайн,  

репрезентативні 
вибірки студентів 

за ОП, які 

акредитуються: 
 

1) Економічний 

факультет  
 

2) Екологічний 

факультет 

 
  

3) БТФ  

 
 

4) За додаткових 

замовлень і 
потреб  

за окремим 

графіком 
 

 

 
 

(ОП,  бакалавр, 

січень-лютий);  
 

(ОП,  бакалавр, 

квітень);  

 
 

(ОП, бакалавр, 

магістр, 
квітень-

травень);  

 
упродовж 

семестру 

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 

 Відділ 

забезпечення 

якості освіти 

університету 

 

Опитування 

НПП про якість 

реалізації 

освітнього 

процесу 

 

 

Он-лайн, 

репрезентативна/ 

усі НПП кафедр і 

ф факультетів, 

добровільно 

 

Травень-

червень 

 

Вчена і науково-

методична ради 

університету, 

керівництво  

Рекомендації, 

пропозиції для 

професійного 

розвитку НПП й 

шляхів його 

стимулювання 

 
 


