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1. «Як Ви оцінюєте якість навчання в ПДТУ»? 

2019 рік 2021 рік 

181; 29% 

415; 67% 

25; 4% 

якість навчання 
висока 

якість навчання 
достатьня 

якість навчання 
низька 

66; 17% 

285; 71% 

49; 12% 

якість навчання 
висока 

якість навчання 
достатьня 

якість навчання 
низька 



2. «Закінчіть фразу «Для мене якість навчання – це 

перш за все…»? 

2019 рік 2021 рік 

246; 13% 

413; 22% 

206; 11% 

208; 11% 

138; 7% 

238; 13% 

433; 23% 

має бажання вчитися 

якість викладання 

належне матеріально–технічне 
оснащення навчального 
процесу 

повноцінне і різнобічне 
інформаційне забезпечення 
навчального процессу 

можливість та умови для 
реалізації своїх власних 
проектів, напрацювань і 
досліджень 

фундаментальні знання, які 
стануть в нагоді в будь–якій 
сфері діяльності 

практичні уміння та навички, 
що можна використовувати в 
професійній діяльності 

153; 13% 

249; 21% 

113; 10% 

154; 13% 

89; 7% 

175; 15% 

249; 21% 

має бажання вчитися 

якість викладання 

належне матеріально–технічне 
оснащення навчального 
процесу 

повноцінне і різнобічне 
інформаційне забезпечення 
навчального процессу 

можливість та умови для 
реалізації своїх власних 
проектів, напрацювань і 
досліджень 

фундаментальні знання, які 
стануть в нагоді в будь–якій 
сфері діяльності 

практичні уміння та навички, 
що можна використовувати в 
професійній діяльності 



3. «Задоволеність оснащенням лабораторним 

обладнанням для проведення лабораторних і 

практичних занять» 

2019 рік 2021 рік 

386; 62% 
89; 14% 

147; 24% 
задоволені 
повністю або 
частково 

не задоволені 

не змогли 
відповісти 

164; 41% 

139; 35% 

97; 24% 
задоволені 
повністю або 
частково 

не задоволені 

не змогли 
відповісти 



4. «Як Ви оцінюєте рівень організації виробничої 

практики?» 

2019 рік 2021 рік 

164; 26% 

210; 34% 85; 14% 

163; 26% 

повністю 
задоволені 
організацією 
практики 

задоволені 
частково 

зовсім не 
задоволені 

не змогли надати 
відповіді 

134; 34% 

133; 33% 49; 12% 

84; 21% 

повністю 
задоволені 
організацією 
практики 

задоволені 
частково 

зовсім не 
задоволені 

не змогли надати 
відповіді 



5. «Визначте, наскільки глибоко і на сучасному рівні 

Вам надається професійна інформація на лекціях і 

практичних заняттях» 

2019 рік 2021 рік 

226; 37% 

332; 55% 

43; 7% 
5; 1% 

вважають рівень 
високим, але з 
зауваженнями 

рівень частково 
задовольняє 

рівень не 
задовольняє 

не змогли 
оцінити 

216; 54% 

127; 32% 

39; 10% 18; 4% 
вважають рівень 
високим, але з 
зауваженнями 

рівень частково 
задовольняє 

рівень не 
задовольняє 

не змогли 
оцінити 



6. «Як Ви можете охарактеризувати критерії оцінки 

Ваших знань, умінь і навичок, що використовуються 

викладачами?» 

2019 рік 2021 рік 

521; 85% 

42; 7% 

51; 8% 
знають і розуміють 
критерії оцінки 
власних знань 

критерії оцінювання 
не зовсім зрозумілі 

критерії оцінювання 
не відповідають 
реальним вимогам 
до якості професійної 
підготовки 

320; 80% 

39; 10% 

41; 10% 

знають і розуміють 
критерії оцінки 
власних знань 

критерії оцінювання 
не зовсім зрозумілі 

критерії оцінювання 
не відповідають 
реальним вимогам 
до якості професійної 
підготовки 



7. «Чи об’єктивно оцінюють викладачі рівень Ваших 

знань, умінь, навичок на екзаменах, заліках, 

модульному контролі тощо?» 

2019 рік 2021 рік 

440; 71% 

172; 28% 6; 1% 

вважають, що 
викладачі 
об'єктивно 
оцінюють рівень 
їхніх знань 

вважають, що 
оцінка знань 
студентів тільки 
частково 
об'єктивна 

відмітили 
необ'єктивність 
оцінювання 
знань студентів 
викладачами 

274; 68% 

116; 29% 10; 3% 
вважають, що 
викладачі 
об'єктивно 
оцінюють рівень 
їхніх знань 

вважають, що 
оцінка знань 
студентів тільки 
частково 
об'єктивна 

відмітили 
необ'єктивність 
оцінювання 
знань студентів 
викладачами 



8. «Як Вам здається, наскільки зручний розклад за 

яким Ви навчаєтесь?» 

2019 рік 2021 рік 

278; 45% 

296; 48% 

46; 7% 
студентів 
відмічають його 
зручність 

вважають його у 
цілому 
нормальним 

незадоволені 
розкладом 
занять та 
називають його 
незручним 

134; 33% 

230; 58% 

36; 9% 
студентів 
відмічають його 
зручність 

вважають його у 
цілому 
нормальним 

незадоволені 
розкладом 
занять та 
називають його 
незручним 



9. «Скільки часу Ви витрачаєте на самостійну 

підготовку в день?» 

2019 рік 2021 рік 

110; 18% 

295; 48% 

153; 25% 

59; 9% 

студентів зазначили, 
що займаються 
самопідготовкою 
менше години на 
день 

студентів зазначили, 
що займаються 
самопідготовкою 1–2 
години на день 

студентів зазначили, 
що займаються 
самопідготовкою 3–4 
години на день 

студентів зазначили, 
що займаються 
самопідготовкою 
більше 4 годин на 
день 

44; 11% 

165; 41% 119; 30% 

72; 18% 

студентів зазначили, 
що займаються 
самопідготовкою 
менше години на 
день 

студентів зазначили, 
що займаються 
самопідготовкою 1–2 
години на день 

студентів зазначили, 
що займаються 
самопідготовкою 3–4 
години на день 

студентів зазначили, 
що займаються 
самопідготовкою 
більше 4 годин на 
день 



10. «Джерела інформації про розклад занять, 

консультацій, навчальних і поза навчальних заходів» 

2019 рік 2021 рік 

474; 34% 

316; 23% 
293; 21% 

226; 16% 

66; 5% 17; 1% 
отримують необхідну 
інформацію від 
старости групи 

від куратора або 
викладача кафедри) 

від однокурсників 

читають на стендах і 
дошках оголошень 

дізнаються на сайті 
pstu.edu 

взагалі не 
цікавляться будь–
якою інформацією 

214; 53% 

112; 28% 

33; 8% 

19; 5% 22; 6% 1; 0% 
отримують необхідну 
інформацію від 
старости групи 

від куратора або 
викладача кафедри) 

від однокурсників 

читають на стендах і 
дошках оголошень 

дізнаються на сайті 
pstu.edu 

взагалі не 
цікавляться будь–
якою інформацією 



11. «Як часто Ви користуєтеся сайтом навчально–

методичних матеріалів ПДТУ?» 

2019 рік 2021 рік 

147; 24% 

280; 45% 

122; 20% 

72; 11% відзначили, що 
вони постійно 
користуються 
вказаним сайтом 

кілька разів на 
семестр 

1–2 рази за 
семестр 

ніколи ним не 
користуються 

84; 21% 

185; 46% 

86; 22% 

45; 11% відзначили, що 
вони постійно 
користуються 
вказаним сайтом 

кілька разів на 
семестр 

1–2 рази за 
семестр 

ніколи ним не 
користуються 



12. «Як часто Ви користуєтеся бібліотекою 

(читальним залом і абонементом) ПДТУ?» 

2019 рік 2021 рік 

35; 6% 

125; 20% 

136; 22% 185; 30% 

137; 22% 

користуються 
постійно – декілька 
разів на тиждень 

користуються іноді 
(1–2) рази на 
місяць 

користуються рідко 
(1–2 рази за 
семестр) 

користуються дуже 
рідко (1–2 рази за 
навчальний рік) 

ніколи не 
користуються 

13; 4% 44; 11% 

85; 21% 

141; 35% 

117; 29% 
користуються 
постійно – декілька 
разів на тиждень 

користуються іноді 
(1–2) рази на 
місяць 

користуються рідко 
(1–2 рази за 
семестр) 

користуються дуже 
рідко (1–2 рази за 
навчальний рік) 

ніколи не 
користуються 



13. «Джерела отримання навчальних матеріалів» 

2019 рік 2021 рік 

213; 12% 

423; 23% 

351; 19% 308; 17% 

467; 25% 

76; 4% 

отримую навчальні 
матеріали в бібліотеці 

отримую їх у 
викладача 

придбаю на кафедрі, 
беру у 
друзів/знайомих 

знаходжу на сайті 
навчально–
методичних матеріалів 
ПДТУ 

знаходжу в Інтернеті 

купую в кіосках 

11; 3% 

127; 32% 

12; 3% 
70; 17% 

180; 45% 

1; 0% 

отримую навчальні 
матеріали в бібліотеці 

отримую їх у 
викладача 

придбаю на кафедрі, 
беру у 
друзів/знайомих 

знаходжу на сайті 
навчально–
методичних матеріалів 
ПДТУ 

знаходжу в Інтернеті 

купую в кіосках 



14. «На які додаткові заходи Ви готові піти, щоб 

підвищити власний рівень освіти в університеті?» 

2019 рік 2021 рік 

270; 51% 
139; 26% 

123; 23% 

респондентів 
відповіли, що 
виступають проти 
додаткових заходів 

підтримують 
підвищення 
вимогливості 
викладачів, хоча, 
можливо знизяться 
їх оцінки 

готові брати участь 
в додаткових 
платних заняттях 232; 58% 63; 16% 

105; 26% 

респондентів 
відповіли, що 
виступають проти 
додаткових заходів 

підтримують 
підвищення 
вимогливості 
викладачів, хоча, 
можливо знизяться 
їх оцінки 

готові брати участь 
в додаткових 
платних заняттях 



15. «Якщо Ви пропускаєте заняття, то з яких 

причин?» 

2019 рік 2021 рік 

161; 19% 

143; 16% 89; 10% 242; 28% 

236; 27% 

я іноді лінуюся 

мене не цікавить 
предмет 

мені не 
подобається 
викладач 

я працюю 

тільки з поважних 
причин 

18; 4% 
22; 5% 18; 5% 

143; 36% 

199; 50% 
я іноді лінуюся 

мене не 
цікавить 
предмет 
мені не 
подобається 
викладач 
я працюю 

тільки з 
поважних 
причин 



16. «Якби Ваш товариш захотів навчатися в ПДТУ 

за Вашою спеціальністю, щоб Ви йому порадили?» 

2019 рік 2021 рік 

337; 51% 

122; 19% 

117; 18% 

45; 7% 
35; 5% 

студентів відповіли, 
що порадили б своїм 
товаришам вступати 
до ДВНЗ «ПДТУ» 

подумати, тому що 
спеціальність важка 
для засвоєння 

подумати, тому що 
організація 
навчального процесу 
потребує 
вдосконалення 

подумати, тому що 
якість викладання не 
на належному рівні 

не вступати 

185; 46% 

79; 20% 
63; 16% 

33; 8% 

40; 10% студентів відповіли, 
що порадили б своїм 
товаришам вступати 
до ДВНЗ «ПДТУ» 

подумати, тому що 
спеціальність важка 
для засвоєння 

подумати, тому що 
організація 
навчального процесу 
потребує 
вдосконалення 

подумати, тому що 
якість викладання не 
на належному рівні 

не вступати 


