
 Студентоцентризм у системі забезпечення 

якості освіти
Шановний студенте! Центр  якості освіти Рівненського державного гуманітарного університету 

звертається до Вас з проханням дати відповіді на запитання анкети, щодо студентоцентризму в РДГУ. 

Опитування анонімне, тому розраховуємо на відвертість Ваших відповідей на запитання анкети.

Філологічний

Виберіть факультет на якому Ви навчаєтесь

АНКЕТА для опитування ЗВО щодо забезпечення студентоцентризму – 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) магістри

Запитання Відповіді 8

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=uk&continue=https://docs.google.com/forms/u/1/d/1xVYHM9l6tFc6Jx5r9BLY7gcd_4qrMvtiGPurIeaVcYw/edit%3Fusp%3Ddrive_web


Математики та інформатики

Педагогічний

Психолого-природничий

Історії, політології та міжнародних відносин

Документальних комунікації, менеджменту, технологій та фізики

Художньо-педагогічний

Інститут мистецтв (музично-педагогічний напрям)

Інститут мистецтв (напрям музичного мистецтва)

магістра

бакалавра

Виберіть із списка рівень, який Ви здобуваєте

Виберіть курс, на якому Ви навчаєтесь



Інше…

1

2

3

4

5

6

Чоловік

Жінка

Студента

Виберіть Вашу стать

Організація освітнього процесу в РДГУ здійснюється, виходячи з позиції:



Інше…

Викладача

Так, обрані студентами представники студентського самоврядування беруть участь у відповідних за...

Ні, студентів і їх представників не залучають до цього процесу

Так

Ні

Так

Чи залучені студенти до конкурсного обрання викладачів шляхом обговорення їх кандидатур 

та голосування

Чи забезпечено Вам можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема 

через  вільний вибір навчальних дисциплін?

Форми та методи навчання і викладання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу 

та принципам академічної свободи?



Ні

Важко відповісти

Високий

Задовільний

Низький

можливість відстоювання своїх прав;

прагнення до комфортних умов навчання;

справедливість, інколи поблажливість в оцінюванні результатів навчання;

якість професійної підготовки;

максимальна придатність до працевлаштування;

Оцініть рівень задоволеності методами навчання і викладання. 

Як Ви розумієте ідею студентоцентризму (здійсніть кілька виборів)



Інше…

залучення студентів до ухвалення рішень щодо освітнього процесу;

залучення до процесу оцінювання академічних успіхів студентів;

право вибору студентом власної траєкторії навчання;

певний стиль взаємодії викладача та студента на засадах співробітництва;

позицію студента – співавтора освітнього процесу;

Інше…

самостійність і незалежність викладачів і студентів під час освітнього процесу;

свобода слова і творчості;

свобода поширення знань та інформації;

свобода проведення наукових досліджень та використання їх результатів;

свобода прагнення до істини незалежно від суперечливих поглядів;

На Вашу думку, наявність академічної свободи в університеті передбачає: 



Так

Ні

Чи знайомі Ви із підрозділами, що можуть допомогти в складних ситуаціях та процедурою 

вирішення конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних із сексуальними домаганнями, 

дискримінацією та/або корупцією)


