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Освітня програма
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Оцініть ефективність застосовуваних методів і методики викладання дисциплін за 
обраною спеціальністю

Оцініть рівень стимулювання до самоосвіти й науково-дослідницької діяльності

Чи є об'єктивною, на Вашу думку, чинна система оцінювання результатів навчання 
студентів в університеті?

Чи є у Вас можливість, при потребі, оскарження процедури проведення та 
результатів контрольних заходів?

Чи відповідає Вашим освітнім потребам комп'ютерне забезпечення освітнього 
процесу в ОДАУ?

Чи доступні Вам підручники, методичні вказівки, конспекти лекцій тощо в 
електронній та друкованій формах?

Чи задоволені Ви компетентностями, здобутими та/або розвиненими під час 
практичної підготовки за освітньою програмою?

Викладання та оцінювання
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Позначне проблеми, які на Вашу думку, найбільшою мірою ускладнюють навчання за 
обраною спеціальністю

Відсутність такту педагогічної майстерності при 
викладанні окремих дисциплін

Власне розчарування в обраній спеціальності

Надмірний обсяг навчального навантаження

Незручний розклад

Необхідність поєднання роботи і навчання

Особиста неорганізованість
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З робочої програми 
навчальної дисципліни 

(силабуса), що розміщена 
на сайті ОДАУ

Важко відповісти Ознайомлює викладач

Яким чином Ви дізнаєтесь про форми 
контролю, порядок і критерії оцінювання 
під час вивчення навчальної дисципліни?
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Який спосіб контролю знань під час 
проведення екзамену є найбільш 

об’єктивним?
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Так Частково Ні

Чи ознайомлені Ви із принципами 
академічної доброчесності?


