
ЗВІТ 

Про результати анонімного анкетування у ІІ 

семестрі 2021/2022 навчального року 

Суб’єкт опитування: здобувачі вищої освіти 

 

Об’єкт опитування: якість надання освітніх послуг  

 

Термін опитування: 12.05.2021 – 19.05.2021 

 

Кількість респондентів які прийняли участь в опитуванні: 361.  

____________________________________________________________________ 

 



 

Спеціальність, за якою навчаєтесь: 

051 «Економіка» - 43 (11,9%) 

071 «Облік і оподаткування» - 45 (12,5%) 

073 «Менеджмент» - 66 (18,3%) 

193 «Геодезія та землеустрій» - 35 (9,7%) 

201 «Агрономія» - 59 (16,3%) 

202 «Захист і карантин рослин» - 17 (4,7%) 

203 «Садівництво та виноградарство» - 7 (1,9%) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» - 32 (8,9%) 

208 «Агроінженерія» - 19 (5,3%) 

211 «Ветеринарна медицина» - 31 (8,6%) 

212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» - 7 (1,9%) 

 

















Що, на Вашу думку, слід змінити в освітній програмі для Вашої 

спеціальності? 

 

Нічого  

Все влаштовує 

Не знаю 

Важко відповісти 

Все добре 

Більше практичних занять 

Зменшити кількість кредитів 

Об’єднати дисципліни які дублюють одна одну або розподілити теми так щоб вони доповнювали одна 

одну. Розробка креативних підходів до вирішення важливих питань  

Трохи спростити обсяг усієї наданої програми для студентів 

Більше практики та прикладний показ здобутих знань на лекціях  

На мою думку суттєвих змін не потрібно 

Полегшити можливість одержання грантів на наукові теми  

Збільшити розмір стипендії 

Додати більше виїздів на господарства. 

Додати більше часу на вивчення фахових дисциплін 

Звернути увагу на здобування практичних навичок студентів  

Більше практики в сільськогосподарській сфері, щоб було розуміння у студентів чи на правильному 

вони шляху, або все ж таки потрібно змінити спеціальність.  

Більш тісну співпрацю з виробничниками 

Додати більше практичних виїзних занять, тому що спеціалісти не можуть бути лише в аудиторії  

Більше реальної практики, викреслити предмети не за фахом, викладання від практиків своєї професії 

Цікаві презентації а не кілометрові конспекти. 

Більше лекцій і практик. 

Видалити повторювані дисципліни, переглянути логічну послідовність дисциплін  

Потрібна лабораторія для виконання лабораторних, практичних робіт  

Зв'язок зі стейкхолдерами 

Закупити нове обладнання 

Надати можливість вибору напрямку, який студент зможе вивчати більш інтенсивно, а який менш. 

Викладати учням не тільки той матеріал, що є в інтернеті, а й розказувати життєві ситуації. Так 

набагато цікавіше слухати) 

Менше навантаження. На кожному предметі, після практичної роботи, проводити тест в Moodl, для 

засвоєння теми і отримання оцінки за пару 

Вилучити предмети історії та посилити навчання з ботаніки та хімії  

Без дистанційного навчання 

 











 
 

 

Керівник навчально-методичного відділу    Вячеслав СЕДОВ 


