
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

СТУДЕНТІВ 2 КУРСУ

З ПОКАЗНИКІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

«АРХІТЕКТУРА»

1 (бакалаврський) рівень

спеціальність 191

«АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ»



ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

В анонімному опитуванні відносно змісту та форми навчальних дисциплін

освітньої програми «Архітектура» прийняли участь студенти 2 курсу групи А

2019-1, А 2019-2 та А 2019-5р в загальній кількості 26 осіб.

Опитування проводилось в період завершення екзаменаційної сесії, після

вивчення дисциплін та одержання кінцевих оцінок.

Критерії оцінки результатів опитування:

БАЛИ РІВЕНЬ

від 1 до 3 Низький рівень

від 3 до 5 Достатній рівень

від 5 до 7 Високий рівень



АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ
Питання внесені до анкети

 1.Ви навчаєтесь за освітньою програмою (підготовки бакалавр, магістр, магістр-науковець)*

 2.Чи чули Ви про академічну доброчесність?

 3.Як Ви розумієте, що таке академічна доброчесність? 

 4.Чи чули Ви про Кодекс честі Університету?

 5.Чи вважаєте Ви за необхідне давати усне або письмове зобов'язання дотримання принципів академічної доброчесності?

 6.Чи вважаєте Ви Кодекс честі ефективним регулятором норм поведінки в університеті?

 7.Чи розповідають/ли викладачі студентам університету про етичні норми поведінки?

 8.Скільки часу Ви витрачаєте/ли на написання реферату?

 9.Чи приділяєте/ли Ви достатньо уваги правильному оформленню покликань, списку використаної літератури тощо? Чи це для Вас несуттєво?

 10.Чи вважаєте Ви списування злочином?

 11.Як часто Ви списуєте/ли?

 12.Чи допомагали Ви або ж чи допомагали Вам друзі під час контрольної роботи? Чи вважаєте Ви таку поведінку неприйнятною?

 13.Що для Вас важливіше: отримати диплом чи знання?

 14.Чи вважаєте Ви, що потрібно боротися з проявами академічної нечесності?

 15.До яких видів робіт повинні пред'являти найсуворіші заходи виявлення плагіату?

 16.Які саме механізми впливу Ви б запропонували?

 17.Чи підтримуєте Ви поширену на Заході практику виключати з університетів тих студентів, які не дотримуються норм академічної доброчесності?

 18.Як Ви оцінюєте свій емоційний стан під час навчання? 



АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ
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В анонімному опитуванні за темою «Академічна доброчесність» взяли участь 81 студент

першого та другого курсу. За результатами опитування майже всі студенти ознайомлені з поняттям

«Академічна доброчесність» та отримували цю інформацію від викладачів. Більше половини студентів

воліють отримання знань, а не тільки диплому. Більшість опитуваних дотримується правил академічної

доброчесності, а також вважає, що необхідно боротися з проявами академічної нечесності.



ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 1.Наскільки зрозумілими були цілі  освітньої програми?

 2.Наскільки  теоретичний контент та практичні вправи відповідають цілям  освітньої програми?

 3.Чи можна вважати зміст освіти таким, що відповідає сучасному стану розвитку науки та практики відповідної сфери діяльності?

 4.Наскільки цілісним та логічно-узгодженим є зв'язок компонентів освітньої програми?

 5.Чи вважаєте ви достатнім власний рівень теоретичних знань і практичних навичок для вирішення виробничих завдань (з 

урахуванням рівня освіти та цілей програми)?

 6.Чи є навчально-методичне та інформаційне забезпечення достатнім для опанування освітньої програми?

 7.Наскільки укомплектованим, з точки зору формування необхідних практичних навичок є оснащення навчальних лабораторій?

 8.Чи можна вважати спеціалізоване навчальне програмне забезпечення, лабораторне оснащення освітньої програми таким, навички 

роботи з яким є затребуваними на ринку праці?

 9.Наскільки корисно з точки зору цілей навчання була практика (стажування) на виробництві?

 10.Чи можна вважати дисципліни, що пропонуються за вибором студента для даної  освітньої програми такими, що покращують 

перспективи подальшого працевлаштування за фахом

 11.Чи достатнім на ваш погляд є обсяг "гнучких" навичок (робота в команді, вміння презентувати матеріал, ораторські навички та ін.), 

які формуються освітньою програмою?

 12.Чи достатньою є дослідницька орієнтація програми?

 13.Чи можна вважати обсяг навчального навантаження освітньої програми узгодженими з часом, який передбачений на її опанування?

Питання внесені до анкети



ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
Окремі показники

В анонімному опитуванні за темою «Освітня програма» взяли участь 59 студентів першого та

другого курсу. За результатами опитування студентів усі показники освітньо-професійної програми

«Архітектура» 1 (бакалаврський) рівень спеціальність 191 «Архітектура та містобудування»

знаходяться на високому рівні.
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ОЦІНКА ДИСЦИПЛІНИ

Питання внесені до анкети

1. Наскільки зрозумілими були цілі дисципліни?

2. Чи є навчально-методичне та інформаційне забезпечення достатнім для вивчення дисципліни?

3. Чи були достатніми для опанування дисципліни попередні знання, якими Ви володіли?

4. Чи повторюються навчальні питання (цілі) дисципліни зі змістом дисциплін, які Ви вивчали

раніше?

5. Як характеризується освітній простір та умови в яких відбувався навчальний процес?

6. Чи дотримувались викладачі розкладу аудиторних занять та консультацій?

7. Чи були викладачі доступними для консультацій та роз'яснень поза основними аудиторними

заняттями?

8. Для Вашого рівня розуміння, чи були пояснення викладачів занадто складними, надто простими,

чи відповідними?

9. Оцініть загальний рівень проведення практичних (лабораторних) занять.

10. Наскільки чіткими та прозорими були критерії оцінки навчальних завдань, та оцінка досягнень

студентів?

11. Яку оцінку Ви би дали в цілому реалізації цієї дисципліни?



СПИСОК ДИСЦИПЛІН ЗА ЯКИМИ ПРОВОДИЛОСЬ 

ОПИТУВАННЯ

№ Назва предмету Викладач

1 Архітектурне проєктування «Індивідуальний житловий 

будинок»

Вотінов М.А.

Солнцев А.Г.

Мандріченко О.Є.

Лусь В. І.

2 Архітектурне проєктування « Макет індивідуального 

житлового будинку»

Вотінов М.А.

Солнцев А.Г.

Мандріченко О.Є.

Лусь В. І.



АРХІТЕКТУРНЕ ПРОЄКТУВАННЯ 

«ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК»

Загальні показники дисципліни

 За результатами опитування загальні показники 

навчальної дисципліни знаходяться на високому

рівні (більше 6 балів)

Окремі показники дисципліни
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АРХІТЕКТУРНЕ ПРОЄКТУВАННЯ 

«МАКЕТ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ»

Загальні показники дисципліни

 За результатами опитування загальні показники 

навчальної дисципліни знаходяться на високому 

рівні (більше 6 балів)

Окремі показники дисципліни

Розподіл оцінок за питанням № 8
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ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА РОБОТИ 

ВИКЛАДАЧІВ 
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Вотінов М.А.          Солнцев А.Г.        Мандріченко О.Є.      Лусь В. І.

Викладачі дисциплін

У опитуванні прийняло участь 20 студентів. На думку студентів, загальні показники викладачів навчальних 

дисциплін другого курсу  знаходяться на високому рівні (більше 6 балів).

Запитання для оцінки роботи викладача

 Цілі курсу

 Пунктуальність

 Підготовка

 Виклад курсу

 Використання часу

 Відкритість для студентів

 Знання предмета

 Захопленість і ентузіазм

 Інтерес до свого предмету

 Ставлення до студентів

 Товариськість

 Система оцінок

 Консультації

 Будь ласка, дайте Вашу 

загальну оцінку роботі 

Вашого викладача



ВИСНОВКИ

На підставі проведеного аналізу опитування студентів 2 курсу першого (бакалаврського)

рівня освіти відносно змісту та форми навчальних дисциплін основного блоку освітньо-

професійної програми за спеціальністю 191 - «Архітектура та містобудування» можна зробити

висновок:

 Усі показники освітньо-професійної програми, на думку студентів, знаходяться на високому

рівні;

 Загальні показники навчальних дисциплін обов'язкової підготовки освітньої програми

«Архітектура» є достатньо прийнятними;

 Згідно даних, отриманих анонімним анкетуванням, визначено високий рівень професійної

майстерності викладачів кафедри основ архітектурного проєктування;

 Опитування засвідчило про обізнаність студентів 2-го курсу щодо академічної доброчесності.


