
 
Опитувальник 5 

Пропозицій та рекомендацій студентів щодо покращення індивідуальної 
освітньої підготовки студента в НТУ та необхідності перегляду освітньої 

програми 
№ 
з/п Запитання Розгорнута відповідь 

1. 
Чи хотіли б Ви внести зміни в 

освітню програму? Якщо так, то 
які саме? 

 

2. 

Ваші пропозиції для покращення 
умов формування індивідуальної 

освітньої підготовки студента. 
Наприклад, які дисципліни 

вільного вибору студента хотіли 
би включити до переліку? Або, чи 

хотіли би в переліку бачити 
дисципліни, які безпосередньо 

пов'язані з бібліотечною та 
архівною справою? Якщо так, то 

які саме? 

 

3. 

Яким чином ви отримуєте 
інформацію щодо цілей, змісту та 
очікуваних результатів навчання, 
порядку та критеріїв оцінювання 

у межах окремих освітніх 
компонентів? 

Чи маєте рекомендації щодо 
оптимізації доступу до цієї 

інформації? 

 

4. 

Чи хотіли б Ви додаткові 
(факультативні) заняття з 

окремих предметів? Якщо так, то 
з яких саме і в якому обсязі? 

 

 



5. 

Чи потрібно покращити наявні 
механізми освітньої, 

організаційної, інформаційної, 
консультативної та соціальної 
підтримки, створені у НТУ? 

Якщо так, то які саме та, 
можливо, яким чином? 

 

6. 

Чи влаштовує Вас рівень 
професіоналізму викладачів? 

Якщо ні, то які б рекомендації Ви 
могли дати їм щодо його 

підвищення? 

 

7. 

Чи задоволені Ви методикою 
викладання дисциплін? Якщо ні, 

то напишіть, що саме  не 
задовольняє. Можна написати по 

кожній дисципліні окремо. 
 

 

8. 

Чи маєте Ви рекомендації щодо 
залучення професіоналів- 

практиків, фахівців - 
роботодавців до освітнього 

процесу, насамперед до 
аудиторних занять? 

 

9. 

Чи отримуєте Ви більш сучасні та 
якісні знання від професіоналів- 
практиків, фахівців-роботодавців 

в порівнянні з викладачами 
університету? 

 

10. 

Що б Ви могли порадити НТУ 
для покращення освітнього 

середовища, задоволення Ваших 
потреб й інтересів у процесі 

навчання? 

 

11. 

Чи задоволені Ви практиками? 
Дайте рекомендації та 

сформулюйте побажання щодо 
оптимізації Вашої практичної 

підготовки 

 



12.  

Чи хотіли би Ви мати навчально-
педагогічну практику? 

Якщо так, то заняття з яких 
предметів хотіли би проводити зі 

студентами під час практики? 

 

13. 

Чи є у Вас викладач, чий стиль 
викладання хотіли би перейняти? 
Якщо так, то що саме хотіли би 

перейняти? 

 

14. 

Чи хотіли би в майбутньому 
викладати в університеті? Якщо 

так, то перелічіть, які саме 
предмети. 

 

15. 

Чи відчуваєте Ви достатній запас 
знань для викладання в 

університеті? Якщо ні, то знань з 
яких дисциплін, відчуваєте, Вам 

недостатньо? 

 

 


