
Результати опитування здобувачів

другого (магістерського) рівня вищої

освіти за освітньо-професійною

програмою «Фармація, промислова

фармація»



1. Чи прийнятним для Вас є перелік
вибіркових дисциплін?

 Так

 Ні

 Інша відповідь…

Так
94%

Ні
6%



2. Чи забезпечують методи навчання, які
застосовуються, набуття необхідних Вам 
компетентностей?

так
96%

ні
4%

 Так, забезпечують

 Ні, не забезпечують



3. Які проблеми ускладнюють навчання
за освітньою програмою?

немає
68%

дист.навч.
18%

практика
9%

незаб.лаб.
5%

 Немає проблем

 Незабезпеченні лабораторії

 Дистанційне навчання

 Недостатньо практики



4.Чи Ви залучені до науково-дослідної
роботи ? 

так
53%

ні
43%

не знав(ла)
4%

1. Так

2. Ні

3. Не знав(ла) про таке



5. Чи чіткі та зрозумілі критерії 
оцінювання результатів навчання?

a. Так

b. Ні

c. Не завжди

так
91%

ні
7%

не завжди
2%



6. Чи були випадки необ’єктивного оцінювання? 

не було, 
96%

було, 4%

 Не було

 Були



7. Чи дотримуються учасники
освітнього процесу академічної
доброчесності?

дотрим.
98%

не дотрим.
2%

 Дотримуються

 Не дотримуються

 Ваша відповідь…



8. Чи виникали конфліктні ситуації, пов’язані з 
корупцією та дискримінацією?

не виник.
100%

i. Ні, не виникали

ii. Так, виникали



9. Чи задовольняє Вас перелік обов’язкових
дисциплін для набуття фахових компетентностей? 
Якщо ні, вкажіть які дисципліни слід вилучити з 
переліку обов’язкових, а які включити.

задовол
91%

не задовол.
9%

 Задовольняє

 Не задовольняє

 Ваша відповідь…



10. Чи забезпечує необхідні результати навчання
практична підготовка?

o Забезпечує

o Не забезпечує

o Інша відповідь…

забезп
89%

не забезп
11%



11. Чи раціональним є розклад занять?

Так
89%

Ні
11%

o Так

o Ні



12. Загальна оцінка освітньої діяльності за 
обраною Вами освітньо-професійною програмою
«Фармація, промислова фармація»

5(відмінно)
57%

4(добре)
39%

3(задов)
4%

 2 (незадовільно)

 3 (задовільно)

 4 (добре)

 5 (відмінно)



13. Запропонуйте способи удосконалення
освітньої діяльності.

Все влашт., 
42%

практика, 
13%

Матеріал, 
21%

не потр 
інф, 24%

 Все влаштовує

 Більше виробничої практики

 Більш сучасніші методи подання 

матеріалу

 Багато непотрібної інформації


