
Результати опитування здобувачів 
третього освітньо-наукового рівня 

вищої освіти

Хімічні технології та інженерія

ІХФ, ХТФ



0,0 0,0 0,0

25,0

66,7

8,3

нізащо не 
обрав(-ла) б

2 3 4 обрав(-ла) би 
обов'язково

Важко 
відповісти

Якби у Вас з'явилася можливість ще раз обирати освітню 
програму, чи обрали б Ви знову ту, за якою навчаєтесь зараз?



25,0

75,0

0,0 0,0 0,0

Я отримую якісну 
освіту

Я отримую 
швидше якісну 

освіту, ніж 
неякісну

Якість освіти, яку я 
отримую, є 

посередньою

Я отримую 
швидше неякісну 
освіту, ніж якісну

Я отримую 
неякісну освіту

Оцініть, будь ласка, якість освіти за Вашою освітньою 
програмою:



25,0

75,0

0,0 0,0 0,0

Високий рівень Швидше високий 
рівень

Середній рівень Швидше низький 
рівень

Низький рівень

Оцініть, будь ласка, якість Вашої підготовки за фахом



16,7

25,0

8,3

41,7

8,3

Дуже добре Добре Посередньо Погано Дуже погано

Оцініть, будь ласка, стан навчально-лабораторної бази Вашого 
факультету за наступними показниками:

Забезпеченість лабораторій сучасними комп'ютерами або 
обладнанням



25,0

33,3

8,3

16,7 16,7

Дуже добре Добре Посередньо Погано Дуже погано

Оцініть, будь ласка, стан навчально-лабораторної бази Вашого 
факультету за наступними показниками:

Забезпеченість лабораторій необхідним спеціальним програмним 
забезпеченням



75,0

25,0

0,0

Навчаюся з повною віддачею 
сил

Навчаюся старанно лише час від 
часу

Навчаюся зовсім не старанно

Як, у цілому, Ви оцінюєте свою старанність у навчанні?



83,3

16,7

0,0 0,0

Постійно відвідував усі 
заняття

Пропустив незначну 
частину занять

Пропустив значну 
частину занять

Практично не 
відвідував заняття

Вкажіть, будь ласка, як Ви відвідували заняття протягом минулого 
семестру?



25,0

66,7

8,3
0,0 0,0

Повністю 
відповідає

Радше відповідає Радше не 
відповідає

Взагалі не 
відповідає

Важко відповісти

Наскільки відповідає, на Вашу думку, програма підготовки 
фахівців за Вашою освітньою програмою сучасним вимогам 

ринку праці



Так
58,3

Ні
41,7

Чи є недоліки, що знижують якість Вашої підготовки?

Так Ні



50,0

33,3

25,0

25,0

16,7

16,7

8,3

0,0

0,0

Застаріла матеріально-технічна база лабораторій, 
навчальних аудиторій

Відсутність або застарілість методичних матеріалів з 
навчальних дисциплін

Зміст навчання не відповідає сучасним вимогам

Відсутність доступу до необхідної літератури

Несправедливість оцінювання викладачами різних 
студентів

Недостатня допомога з боку викладачів за окремими 
модулями

Недостатність практичної складової підготовки

Надмірна складова самостійної роботи

Відсутність доступу до комп'ютерних аудиторій для 
самостійної роботи студентів

Чи могли б Ви назвати основні недоліки, що знижують якість Вашої 
підготовки?



75,0

25,0

0,0

Працюю постійно

Підробляю час від часу

Не працюю взагалі

Чи працюєте Ви зараз?



75,0

16,7

Так Ні

Чи відомо Вам про набір компетентностей (знань, навичок та 
вмінь), які передбачені за Вашою освітньою програмою



40,0

50,0

0,0

10,0

0,0

Отримую

Радше отримую

Радше не 
отримую

Не отримую

Важко відповісти

Чи отримуєте Ви реальні знання, навички та вміння за Вашою 
освітньою програмою?



Так 91,7

Важко відповісти
8,3

Чи відповідає, на Вашу думку, зміст освітньої програми, за якою 
навчаєтесь, її назві?



25,0

58,3

0,0

8,3

8,3

Повною мірою

Достатньою мірою

Недостатньою мірою

Взагалі недостатньою мірою

Важко відповісти

Якою мірою Вам надаються можливості формування індивідуальних 
освітніх траєкторій?



58,3

41,7

Відомо Не відомо

Чи відомо Вам про можливість зарахування окремих 
результатів отриманих в межах неформальної освіти (на 

основі сертифікатів про закінчення онлайн курсів 
вебінарів, тренінгів тощо)?



41,7

25,0

33,3

Так Ні Важко відповісти

Чи відповідає, на Вашу думку, практична підготовка 
реальним вимогам ринку праці?



66,7

25,0

0,0

8,3

Повністю ознайомлений-на

Швидше ознайомлений-на

Швидше не ознайомлений-на

Взагалі не ознайомлений-на

Оцініть, будь ласка, наскільки Ви ознайомлені з політикою 
академічної доброчестності КПІ ім. Ігоря Сікорського



Так; 16,7

Ні; 83,3

Назвіть, будь ласка, чи є кредитні модулі, за якими Ви є 
перезавантаженими самостійною роботою?



50,0

33,3

8,3

0,0

8,3

Моє право на академічну свободу 
повністю дотримується

Моє право на академічну свободу 
швидше дотримується

Моє право на академічну свободу 
швидше не дотримується

Моє право на академічну свободу взагалі 
не дотримується

Важко відповісти

Як би Ви оцінили дотримання Вашого права на академічну 
свободу



8,3

58,3

33,3

Взагалі не 
проводить

Час від часу

Постійно

Як часто Ваша кафедра/факультет проводить опитування серед 
студентів з метою оцінки якості освіти?



100,0

0,0

Ні

Так

Чи доводилось Вам сплачувати якісь кошти за користування 
інфраструктурою університету (спортивні майданчики, робочі 

кімнати, зали бібліотеки тощо)?



0,0

100,0

Так

Ні

Вкажіть, будь ласка, чи давали Ви кому-небудь з викладачів певну 
винагороду за складання/перескладання іспиту/заліку (підвищення 

оцінки наіспиті) під час останньої сесії:



22,2

22,2

22,2

11,1

11,1

Від працівників адміністрації 
факультету

Соціальні мережі факультету\інституту, 
кафедри

З неофіційних Telegram-каналів

Від працівників деканату

З офіційних Telegram-каналів КПІ ім. 
Ігоря Сікорського

З яких джерел Ви найчастіше отримуєте інформацію про новини 
університету та Вашого факультету/інституту?
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