
АНКЕТА для опитування ЗВО щодо 

забезпечення якості освіти в РДГУ –  015.39 

Професійна освіта (Цифрові технології) 

магістри 
Шановний студенте! Центр якості освіти Рівненського державного гуманітарного університету 

звертається до Вас з проханням дати відповіді на запитання анкети, щодо стану  якості освіти в РДГУ. 

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

АНКЕТА для опитування ЗВО щодо забезпечення якості освіти в РДГУ –  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/1fv9APBO0Cz2w9g1PTCCqQpof6iDr5IVDdQKA6VgtJo8/edit%3Fusp%3Ddrive_web


Філологічний

Математики та інформатики

Педагогічний

Психолого -природничий

Документальних комунікацій, менеджменту, технологій та фізики

Історії, політології та міжнародних відносин

Художньо-педагогічний

Інститут мистецтв (музично-педагогічний напрям)

Інститут мистецтв (напрям музичного мистецтва)

Текст запитання з короткими відповідями

1. Виберіть факультет на якому Ви навчаєтесь

2. Введіть назву освітньої програми (спеціальності), за якою Ви навчаєтесь



магістра

бакалавра

1

2

3

4

5

6

Чоловік

3. Виберіть із списка рівень, який Ви здобуваєте

4. Виберіть курс, на якому Ви навчаєтесь

5. Виберіть Вашу стать



Жінка

Інше…

Так

Ні

Інше…

Так

Ні

Важко відповісти

6. Чи ознайомлювались Ви із освітньою програмою, на якій Ви навчаєтесь, на сайті РДГУ чи 

інших ресурсах?

7. Чи сформована культура якості вищої освіти в університеті?

8. Чи забезпечено Вам можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема 



Інше…

Так

Ні

Інше…

Так

Ні

Інше…

Так

Ні

через індивідуальний вибір навчальних дисциплін?

9. Чи забезпечено Вам можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої 

професійної діяльності у теоретичному навчанні?

10. Чи забезпечено Вам можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої 

професійної діяльності під час проходження практик?



Інше…

Інше…

Так

Ні

Інше…

Так

Ні

11. Чи відповідає фактичне навантаження досягненню цілей та програмних результатів 

навчання?

12. Як Ви вважаєте, чи усі дисципліни, які Ви вивчаєте, необхідні для Вашої професійної 

діяльності? 

13. Якими дисциплінами, на Вашу думку, слід доповнити загальний блок? 



Текст запитання з короткими відповідями

Текст запитання з короткими відповідями

Зовсім не задоволений

1 2 3 4 5

Повністю задоволений

Зовсім не задоволений

1 2 3 4 5

Повністю задоволений

14. Якими дисциплінами, на Вашу думку, слід доповнити професійний блок? 

15. Наскільки Ви задоволені організацією освітнього процесу (розклад занять, змінне 

навчання) в РДГУ

16. Наскільки Ви задоволені якістю навчально-методичного забезпечення (забезпечення 

навчальною літературою) в РДГУ



Зовсім не задоволений

1 2 3 4 5

Повністю задоволений

Зовсім не задоволений

1 2 3 4 5

Повністю задоволений

Зовсім не задоволений

1 2 3 4 5

Повністю задоволений

17. Наскільки Ви задоволені інноваційністю методів викладання в РДГУ

18. Наскільки Ви задоволені доступом до Інтернету в РДГУ

19. Наскільки Ви задоволені можливостями працювати на комп’ютерах в РДГУ

20. Університет забезпечує безоплатний доступ до відповідної інфраструктури та 



Так

Ні

Зовсім не задоволений

1 2 3 4 5

Повністю задоволений

Зовсім не задоволений

1 2 3 4 5

Повністю задоволений

інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, наукової діяльності в межах освітньої 

програми?

21. Наскільки Ви задоволені матеріально-технічною базою (стан навчальних аудиторій та 

обладнання) в РДГУ

22. Наскільки Ви задоволені якістю викладання іноземної мови в РДГУ

23. Наскільки Ви задоволені якістю викладання професійно-практичних дисциплін у РДГУ



Зовсім не задоволений

1 2 3 4 5

Повністю задоволений

Зовсім не задоволений

1 2 3 4 5

Повністю задоволений

Зовсім не задоволений

1 2 3 4 5

Повністю задоволений

1 2 3 4 5

24. Наскільки Ви задоволені організацією та місцем проходження практики  в РДГУ

25. Наскільки Ви задоволені організацією науково-дослідної роботи студентів у РДГУ

26. Наскільки Ви задоволені можливостями отримання додаткових знань  в РДГУ (консультації, 

семінари, тренінги, сертифіковані курси)



Зовсім не задоволений Повністю задоволений

Так

Ні

Так

Ні

Текст запитання з короткими відповідями

27. Ви отримуєте організаційну, інформаційну, консультативну підтримку в університеті?

28. Ви отримуєте соціальну підтримку в університеті?

29. Які проблеми, на Ваш погляд, сьогодні існують в нашому університеті?

30. Університет залучає до проведення аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів 



Інше…

Так

Ні

Інше…

Так

Ні

Інше…

Так

Ні

галузі, представників роботодавців?

31. На лекційних заняттях викладачами практикуються проблемні питання, дискусії, відповіді на 

запитання студентів

32. На практичних, семінарських та лабораторних заняттях викладачі аналізують сильні та 

слабкі сторони виступів студентів, виконання контрольних робіт та індивідуальних завдань



Інше…

Так

Частково

Ні

повністю об’єктивним

частково об’єктивним

важко відповісти

частково необ’єктивним

повною мірою необ’єктивним

33. Правила проведення контрольних заходів послідовно дотримуються під час реалізації 

освітньої програми

34. На Вашу думку, оцінювання знань в нашому університеті є



так, повною мірою

частково, так

важко відповісти

частково ні

категорично,ні

Так

Ні

35. Як Ви вважаєте, чи достатньо моральних та метеріальних стимулів використовується в 

нашому університеті для заохочення наполегливого навчання

36. Чи стикалися Ви особисто із випадками сексуальних домагань з боку викладачів (або 

співробітників університету)?

37. Чи можете Ви вказати про конкретні випадки сексуальних домагань з боку викладачів (або 

співробітників університету)?



Текст запитання з довгими відповідями

Так

Ні

Текст запитання з довгими відповідями

Так

Ні

38. Чи стикалися Ви особисто із випадками хабарництва з боку викладачів (або співробітників 

університету)?

39. Чи можете Ви вказати про конкретні випадки хабарництва в нашому університеті?

40. Чи стикалися Ви особисто із випадками дискримінації за будь якими ознаками з боку 

викладачів (або співробітників університету)?



Текст запитання з довгими відповідями

Текст запитання з довгими відповідями

41. Чи можете Ви вказати про конкретні випадки дискримінації в нашому університеті?

42. Ваші  побажання та пропозиції  щодо підвищення якості освіти в нашому університеті


