
АНКЕТА-2

лля опитування здобувачів стосовно освітньоїпрограми
УВСП «НФК ЗВО -ПДУ"

Ваші відповіді допоможуть удосконалити. освітнюпрограму, за якою Ви
навчаєтеся у ВСП"НФК ЗВО - ПДУ 7.

Оцініть будь ласка. освітию програму за якою. Винавчаєтеся лполо
розуміння її цілей. змісту та результатів навчання. Дайте відповіді на питання таоцініть за десятибальною шкалою( 1-10), де:
71» незадовільно, 710" відмінно.

Варіант відповіді, який збігається з Вашоюдумкоювідзначте будь яким
чином.

|

Ме
Т
Критерії оцінювання

М(1.|Наскільки Вас заловольняютьочікувані 1/1 12

результати навчанняза ОП
І

Чи надавалася Вам інформація щодо
цілей, змісту та результатів навчаннязаоп

-Оцініть свою можливість вільно. г-
вибирати дисципліни поза межами ОП
Чи залучались до викладання ОПО
Паскільки Ви задоволені механізмом 12
вільного вибору дисциплін?
Чи залучались представники
роботодавців до викладання та
організації освітнього. процесу за ОП, на

1 (якій Ви навчаєтесь?
М

Ї7.|Чиє достатній час.виділений Вам на Так
самостійну роботу?

8. "Наскільки Ви задоволені здобутими
|| компетентностями. під час практичної |

підготовки на ОП? чн
Дякуємоза відповіді !

А
Т



АНКЕТА 3
для опитування здобувачів освіти стосовно

освітнього сереловишата матеріальних ресурсів.
У ВСП«НФК ЗВО "ПДУ"

Вашії відповіді допоможуть удосконалити сереловише та матеріальні
ресурси у ВСП "НФКЗВО " ПДУ".

Оцініть /буль ласка, освітнє сереловише та матеріальні ресурси
коледжу

Уважнопрочитайте запитання та запропоновані варіанти відповідей
на них і позначтеті. котрі найбільше збігаються з Вашою лумкою, або ж
запишіть власне альтернативне твердженняу вілвеленому лля цьогомісці.

|
хе|Критерії оцінювання Бали
1. Наскільки безпечним для Вашого життя |!

І

та злоров'яє навчальний заклад?
|

І

2. (Чи маєте Ви безоплатний доступ ло Так ні

інфраструктури колелжу) |р3. (Чи задоволені Ви інформаційною так ні

підтримкою?
4. Чи заловолені Ви консультативною

підтримкою?
13.|Наскільки Ви задоволені освітньою

підтримкою?
6. Чи задоволеніВи соціальною

підтримкою?
Чи задоволені Ви психологічною.
підтримкою?

8. Чивідомі Вамправила та процедури
вирішення конфліктних ситуацій?

9. "Чивідомі Вам правила та процедури
розгляду скарг?

10 "Чи лоступна Вамінформаціяпросвої
правата обов'язки 2

Ваш варіант



АНКЕТА 4
лам опитування здобувачів фахової перел вищої освіти щоло
вирішення конфліктних ситуапій
УВСП «НФК ЗВО -ПДУ"

Ликстування є анонімним. Ваші вілповілі допоможуть визначити рівень безпеки
освітнього сереловиша у ВСП"НФКЗВО7ПДУ-Уважно прочитайте запитаннята запропоновані варіанти вілповілеії
на них ї позначте ті, котрі найбільше збігаються з Вашоюдумкою,або жзапишіть власне альтернативне твердженняу відведеному для цьогомісці.
1. Чи ознайомлені Ви із Положенням про процелуру врегулювання
конфліктних ситуацій у Колелжі2

Чи зрозуміла Вам процедура вирішення конфліктних (ситуаці
у Коледжі ?

1. Так
2.ні
змастоюЗП

3. Чи відомі Вам факти виникиення конфліктних ситуацій між
здобувачами фаховоїпередвишоїосвіти у Колелжі

1. Так

2.нізЗ Чи відомі Вам факти виникнення конфліктних ситуацій між здобувачами
фаховоїперед вищоїосвітита виклалачами. у Коледжі?

ї.Тако
їні Я5

3

3. Чи об'єктивно (на Вашу думку, вирішуються конфліктні ситуації
у Коледжі?

1. Та

2.ні
3. Конфліктних ситуацій не виникало -
Дикуємо за вілпові



АНКЕТА-5
для опитування злобувачів освіти стосовно

навчання та викладання У ВСП «НФК ЗВО "ПДУ"
Вашівідповілі допоможуть удосконалити систему якості освіти у ВСП "НФК

ЗВОПДУ
Оцініть .буль ласка. своє навчальне навантаження гвідловідністьформі метолів

навчанняакадемічній своболі,знання та практики академічної доброчесності.форми
правила контрольних заходів, об'єктивність екзаменаторів. процелуру оскарження
результатів.

Уважно прочитайте запитання та запропоновані варіанти відповідей на них ї

позначте ті. котрі найбільше збігаються з Вашою думкою. або ж запишіть власне

альтернативне твердженняу відведеному для цього місці.
1.Які із зазначених видів занять реалізуються в освітньому процесі виклалачами

коледжу
1.Аналіз і розв'язання конкретних завдань (ситуацій) за
2Заняття з використанням інформаційних технологій (зе
3.Круглийстіл
4.Виїзні заняття на виробниптво.
5 Нетрадиційні лекції
6. Тренінги різноманітного характеру
7 о .

2. Чи завжди Вам є зрозумілими мета і завдання, які оголошуються викладачем на

початку лекційних і практичних занять?
1.Завжли
2. Іноді
3.Не оголошують.

3. Під час проходження педагогічноїпрактики чи зіштовхнулися Виз труднощами, які
пов'язані із:

1. Недостатнім обсягом практики за часом. Йо
2. Нелостатньою підготовкою після вивчення теоретичних дисциплін. які

формуютьпрофесійні навички
3. Труднощів не виникало.

4. Якщо Ви зацікавленів участі у програмі академічної мобільності, то Ви б обрали:
13ВОв Україні
23ВО зукорлоном ЯКУ
3.Не важливоде.

3. Як Ви оцінюєте критерії оцінювання знань. які застосовують викладачі:

1.Критеріїзрозумілі ЯК
| ї

не зрозумі.
3.Критеріїне відповідають (завищені/занижені) реальними вимогами до якості
підготовки . оскільки не спостерігається об'єктивної справелливості
4.Критерії не відповідають (завищенізанижені) реальним вимогам до якості

підготовки здобувача освіти. оскільки оцінюють особистість здобувача. а не
його знання.



6. Якими способами оцінювання знань здобувачів Ви налалиб перевагу
Тести
2.Співбесіда
3 Дискусія ЯК
4Розв'язання конкретних ситуацій (зе
5.Комп'ютерний контроль -

6.Вашваріант
7. Чи виникали у Вас конфліктні ситуації щодооб'єктивності оцінювання?

1Лак
ні Зк

8.Чи знаєте Ви як врегульовуються конфліктні ситуації щодо об'єктивності та
упередженості екзаменаторів?

їтако зр
змі

9.Наскільки Ви забезпечені необхідними ресурсами для навчання у дистанційному
режимі (метоличними матеріалами, літературою. облалнанням. комп'ютерноюбазою
тощо)

їПовність|яйе -
2.Частково
3.Не забезпечений (а)

10.На Вашу лумку. який із засобів дистанційної комунікації найбільш ефективний для
проведення поточного. підсумкового (семестрового) контролюу періол карантину?

1.моорі.
25куре
3.Міїего зв
3Леїевтат
5.пазАрр
6. Соовіє Меса ЗУ
7.Електронна пошта ЗК
8 Лише(Ваш варіант)

1.На Вашу думку. які типи завдань для проведення поточного контролюрезультатів
навчання були найбільш ефективними?

1.Автоматизовані тести для контролюта самоконтролю.
оцінювання за допомогоючату, форуму, опитування, анкетування тощо
2 Завдання,що потребують розгорнутої, творчої відповіді
3 Завдання, форма яких адаптована до виконання засобами дистанційних
технологій навчання. -3.

Дякуємозавідповіді!



АНКЕТА-6

для опитування здобувачів освіти стосовно освітньої програми
У ВСП «НФК ЗВО -ПДУ"

Ваші відповіді допоможуть удосконалити. освітню програму, за якою Ви
навчаєтеся у ВСП"НФК ЗВО" ПДУ".

Оцініть бульласка. освітию програму. за якою. Винавчаєтеся лцоло
розумінняїї цілейшзмісту та результатів навчання, Дайтевідповілі на питання та
оцініть за десятибальною шкалою (1-10), ле:
717У незадовільно, 7107» відмінно.

Варіантвідповіді, який збігається з Вашоюдумкоювідзначте будь яким
чином.
х.|Критерії оцінювання | Бали У1.|Наскільки Вас задовольняютьочікувані 1 12 6718 9 По

результати навчання за ОП | ЯЧи надавалася Вамінформація щодо
ї

ті
цілей, змісту та результатів навчаннязаоп 1

3. (Оцініть своюможливість вільно вносити (1 з з 6 7Ї8 9 10
зміни до ОП Ж ||3. (Чибрали Ви участь у обговоренні ОП: Так з ні

3.|Наскільки Ви ознайомлені з механізмом 1 2.3 41516|7 8 9 10
внесення пропозицій до ОП? СІРІ іь

Дякуємозавідповіді!



АНКЕТА-7

для опитування здобувачів освіти стосовно освітньої програми
У ВСП «НФКЗВО -ПДУ"

Ваші відповіді допоможуть удосконалити. освітню програму, за якою Ви
навчаєтеся у ВСП"НФК ЗВО" ПДУ ".

Оцініть будь ласка, освітню програму, за якою Ви навчаєтеся щодо
розуміння її цілей.змісту та результатів навчання. Дайте відповіді на питання таоцініть за десятибальноюшкалою (1-10). де:
71""з незадовільно, 7107» відмінно.

Варіант відповіді, який збігається з Вашоюдумкою відзначте будь яким
чином.
Хе "Критерії оці ПР Бали |Г16|Наскільки Вас задовольняють очікувані 12 3 4 5 6 7 ж 9 10

результати навчання за ОПО б
І Ж ||2. Чи надавалася Вамінформація щодо||| Так ніцілей, змісту та результатів навчанняза ,оп? :

3. Оцініть свою можливістьвільно 11203 4Ї516 718 9 овибирати дисципліни поза межами ОП. Пів4. Чизадоволені Ви механізмом вільного Так ні
вибору дисциплін(освітнього
компоненту)? Я
Чиє достатньо часу, виділеного Вамна Так Ї нісамостійну роботу 2

якуємо завідповіді !



АНКЕТА 8
їм опитування злобувачів освіти стосовно

виклалацького складута практики акал
У ВСП «НФК ЗВО "ПДУ"

оброчесності

Ваші відповіді допоможуть покрашити забезпечення. освітньої

програми викладацьким складом (людськими ресурсами) та улосконали и
практику акалемічної доброчесності у ВСП "ПФК ЗВО 7ПДУ7

Оцініть буль ласка, вики алацький склад стосовно якості провеленіві
занять.залучення виклалачів- практиків(з виробниш ва) лоосвітнього
пропесу в колелкі

Уважно прочитайте запитання та запропоновані варіанти відповідей
ма них ї позначте ті. котрі найбільше збігаються з Вашою лумкою. або ж

запишіть власне альтернативне твердженняу віднеленому для цього міси

1, Наскільки комфортноВамнавчатися в Колелж
1. лостатньо комфортно: (яр
2. частково комфортно:
3. зовсімне комфортно.

2. Щоз перерахонаного найбільш захоплює Вас:

«навчальний процес:
можливість брати участьу різноманітних позанавчальних захолах

(зустрічі з пікавими людьми, конференції тощо) фо
3. загальна мамосферав Колелжі:
4. спілкування з одногрупниками:
5. Ваш варіани відповіді

3. З якими проблемами Ви найчастіше зіштовху валися упроловж
навчання?

1. важко адаптуватися до незвичних умов навчання (розклад.
вимоги. молулі тощо)|ЯКважко знайти спільну мову з одногрупниками:

важко знайти спільну мовуз вик.

ш не вистачає уваги та допомогикураторів:ов

ю

г необ'єктивна оцінка навчальних досягнень:
0. нецікавий та єклалний виклад навчальногоматеріа
7. професійна некомпетентність виклалача:
- слізнювання чипропуски викладачем заняття:



9. слабка матеріально-технічна база:
10. суттєвих проблем не виникало: З
11. Ваш варіан відповіді

4. Оцініть, будь ласка, за 5-ти бальною шкалою, наскільки Вам було
зручно і доступно зорієнтуватись в таких аспектах с
(ле 1 - зовсім не зручно. 5 - повністю зручно)

їентського життя

Т. Бібліотека(абонемент,
2 Розклад навчання |

італьний зал)

-

3, Доступність викладання навчальних диспиплін р4, Робота відділення| | 2
5 Можливості користування електронними. 2

ресурсами || й6 Розклал індизілуальних консультації '

вик
ія отриманих знань ї

заборгованості 1 З

77 Процелурах оцінювані
8. Графік перезлан академічні

5. Паскіліки Ви заловолені рівнем засто
А

інноваційних пі ходів(пестандартні лекції. використания мультимеліїного
обладиания, можливості ведення дискусій тощо) під час вик.

вання виклалачами колел:

мання
навчальних дисциплін(освітніх компонентів)?

1. повністю задоволені: (ЯКО

2. частково заловолені.
зовсімне заловолені.

6. Яка форма провелення лекційних заняті» па Вашу лумку. є на

ефективною?
іль

1. класична лекція:
2. проблемна лекція. під час якої пропонується багатоваріантний
підхід до вирішення представленої проблеми:|зе3. лекція візуалізація (з презентацією):
4. лекціячбесйма:0ЯК
3. лекція-лискусія: (ЯР

0, лекція-конференція:
7. інтерактивна лекція:
ізаш варіант відповіді

7. Яка форма провелення практичних занять» на Вашу лумку. є найбільш
ефективною?

1. пауково-практичний семінар (із заздалегіль визначеними
питаннями );



/ 2. семінор-практикум (на якому фахіви. які мають певний
практичний лосвід діляться своїми знаннями їз сту лентамі:

3. майстер
3. ділова ра:
з.лренінго ЗК

|

6. Ваш варіант відповіді
8. Чивіломо Вампро Кодекс корпоративної культури
У ВСП «ПФК ЗВО "ПДУ".

їлак ЗЕ
ам
9. Чи віломо Вамьякна практиці (в реальному житії) акалемічна

доброчесність злійснюється у коледжі?

їЛак ви2
Дякуємо та вілнові її



АНКЕТА
лля опитування злобувачів освіти стосовно

освітнього середовишата матеріальних ресурсів
У ВСП «НФК ЗВО "ПДУ"

Ваші відповіді допоможуть удосконалити сереловише та матеріальні
ресурси у ВСП "НФКЗВО " ПДУ

Оцініть бульласка, освітнє сереловишще та матеріальні ресурси
коледжу.

Уважно прочитайте запитання та запропоновані варіанти відповідей
на нихі позначтеті, котрі найбільше збігаються з Вашою думкою, або ж
запишіть власне альтернативне твердженняу відвеленому лля цьогомісці.

-
Критерії оцінювання

БаНаскільки безпечнимдля Вашого життя |!

та здоров'я є навчальний заклад?
ТАТУ То) Вии варіант

вілповілі

Чи маєте Ви безоплатний доступ до кн С(| інфраструктури коледжу? | соГ3. (Чи задоволені Ви інформаційною ж ні

підтримкою? Р4. Чи задоволені Ви консультативною. Так | ні
підтримкою? - й15|Наскільки Ви задоволені освітньою. ЧТ У о ГГпідтримкою? ПАН 11 єм

| С6. Чи задоволені Ви соціальною Так т
1

підтримкою?
|| -К

7. (Чи заловолені Ви психологічною. ти "
|підтримкою? В3. Чивідомі Вамправилата пропелури ти ні

вирішення конфліктнихситуацій? -19. "Чи відомі Вамправила та процедури так т
розгляду скарі? ка103 Чи доступна Вам інформація просвої Так ні

права та обов'язки 9 ЖІ
Дякуємо за вілповійі !



АНКЕТА-)
для опитування здобувачів освіти стосовно навчання та ви

У ВСП«НФК ЗВО ЗПДУ"
чалання

Паші відповіді допоможуть удосконалити систему якості освіти у. ВСПСИФК
ЗВО ПДУ".

С цініть .будь ласка, своє навчальне навантаження. ві лповілиїсть форм і метолів
навчанияя академічній своболі.знання та практики акалемічної лоброн
правила контрольних захолів.об'єктивність екзаменаторівлпропелу ру оскарження
резуль ттів.

Дайте г дповіді на питання та оцініть за лесятибальномо шкалою (1-10), ле

7» не пдбвільно, 7107» відмінно.
Г аріант відповіді, який збігається з Вашою думкою віл

жностідорми ї

чле будь яким чином.

Куитерії оцінювання
М 0 ва0Зніть своє навчальне навантаження із 415617 (ДУ о

НУ кільки Вас задовольняють методами т

2
53 3 6 7 о

ногчання та викладання? | 000 | 13.|Нехкільки Ви можете реально вилинут на|1 2 3 6 їю
виг р викладачами формта методів.

0іно чання? ни М
4. (ЧО надавалася Вам інформація шоло ні

кі теріїв оцінювання у межах окремих

(2 циплін?
Ч/ надавалася Вам інформація щолотої чи пі
ії тої форми інформування Вас впроловж(1 ального періоду? о . -6.1 скількиякісною була для Вас інформація 1 б тку ю
її "контрольні заходита критерії ни

0
6 пювання?

| р!7.Гр скільки контрольні захоли для Васбули 1 2 3 4
3 6 ФІ їю0| 6 сим тазрозумілими? и І -

з скільки контрольні захоли і скзаменатори|І з 3 36 (7 ко Воб'єктивними?
зідомий Вам порядок оскарження Гак пі
шедури проведення контрольних захолів? їЗула у Вас можливість оскаржити Гак пі

то ультати контрольних заходів?
11 Вас заохочували до академічної Так пі

2
рочесності?

12 11 скільки відомі Вамінструменти протидії 1 2 3 3 3 6 7

5 9 10
ушенням академічної доброчесногії? || Ж

ількиВи зацікавлені дотримуватись ! 6 хо оо"ципів та права академічної
рочесності? Т

Дякуємо маві шовілі



АНКЕТА
для опитування здобувачів освіти стосовно

виклалацького склалута практики акалемічної лоброчесносії
У ВСП «НФК ЗВО «ПДУ" -

Ваші вілповілі лопоможуть покрашити забезпечення освітньої
програми викладацьким складом (людськими ресурсами) та улоскона пити
практику аколемічної доброчесності у ВСП ЗПФК ЗВО 2 ПДУ

Очініть буль лає і. викладацький еклал стосовно якості прово сизанять, залучення виклалачів. практиків(з виробниціва) до освітнього
процесу в коледжі.

Уважно прочитайте запитання та запропоновані варіанти вілионііма них | позначте 1і, котрі найбільше збігаються з Вашою думкою. або 2.залишіть власне альтернативис твердженняу вілесленому для цьогомані
1, Наскільки комфортноВам навчатися в Коледжі ?

І. достатньо комфортно:
5 частково комфортно:

:
3. зовсімне комфортно.

2. Щоз перерахованого найбільш захоплює Ва
1, навчальний пропес:
2- можливість братиучасть у різноманітних позанавчальних захо луСзусарічі з цікавими люльми, конференціїтото:
3. загальна агмосферав Колелі ЧЕ4. спілкуванняз одногрупниками:
5. Ваші варіант відповіді

3. З якимипроблемами и найчастіше зіштовхуналися упроловя:навчання?
1, важкоалаптуватися до незвичних умов нанчання (розклал.
вимоги, молулі тощо)
- важко знайти спільну мову з одногрупниками:

важко знайти спільну мову з викладачами:
у пе вистачає увагита допомоги кураторів:

ово

пеоб'єктивна оцінка навчальних досяг нень:
нецікавий та єклалний виклад навчального матеріалу:

- професійна некомпетентиістьвик
спінювання чи пропуски викладачем занят

ача:
оо



абка матеріально-технічна база
уп'них проблемпе виникало: ЗЕ

11. Ваші варіант відповіді |3 Опініть, будь-ласка, за З-ти бальноюшкалою. наскільки Вам було
зручної доступно зорієнтуватисьв таких аспектах студеніського життя(ле 1 - зовсім пе зручно, 3 - повністю зручно)0 и С

Шкала оцінювання
Ї З 5є

02
6 Розклал індивідуальних консультації Пі 2 3

викладачів
-7. Процелурах оцінювання отриман хз М3 Графік перезлач акалемічної заборгованості 2є3. Наскільки Ви заловолені рівнем застосування виклалачами колелжуінноваційних пі лхоліннестанлартиі лекції. використання му льтиме йно ообладнання, можливості вселення дискусій тощо) піл час викладаннянавчальних лисциплін(освітніх компонентів)?
якиІ, повністюза ловолен

2. частково задоволені:
3. зовсім незаловолені.

більш
9. Яка форма пронелення лекційних занять, наВашу думку, є на
ефективною"

1. класична лекція
2. проблемна лекція, під час якої пропонується багатоваріантиий
підхід ло вирішення представленої проблеми:0же
3. лекція-візуалізація (з презентацією):

іекція-бесіда:|золекція дискусі. -
що

-5 лекція конференція:
7. інтерактивна лекція:
8. Ваш варіант відповіді

7. Яка форма проведення практичних занять» на Вашу лумку. є найбільш
ефективною

1, науково-ирактичний семінар (із зазлалегіль визначеними
питаннями У



2. сеемілар-практикум (на якому фахівці. які мають певний
практичний лосвід діляться своїми знаннями із стулентам):

. майстер-клас:

о
тренінг:

я Ваш варіант відповіді ||3. Чи відомо Вампро Колеке корпоративної культури
УвВСП «НФК ЗВО "ПІДУ".

Лак ЗВ
змі
9. Чи віломо Вам.як на практиці (в реальному житті) акалемічна

оброчесніст здійснюється у коледжі?

їла Я
2.Ні

Дикуємо а вілповіі!



АНКЕТА-І?

для опитування здобувачів освіти стосовно
викладацького складута практики акалемічи

У ВСП «НФК ЗВО "ПДУ"
оброчеснисті

Ваші відповіді допоможуть покращити забезпечення освітньої програми
виклалацьким складом (людськими ресурсами) та удосконалити практику
акалемічної доброчесності у ВСП "ПФК ЗВО 7 ПДУ7

Оцініть будь ласка. викладацький склал стосовноякості провеления
занятьсзалучення виклалачів - практиків(з виробництва) ло освітнього прогесу в

колелжі, Дайте вілповілі на питання та оцініть за лесягибальною шкалогю (14 НІ).

ле
ільно.пезадої 107» відмінно,

Варіант вілповілі. який збігається з Вашою лумкою відзначте бу
1 яким

чином(ХеКритеріїоцінювання Бали
Оцініть загальне враження від. 3 415 6 7 ко 9 10

| викладацького склалу на ОП і -2. Чивідомі Вам положення "Кодекс честі код. її
студента ВСИ СИФК ЗВО "ПДУ:

3.|Наскільки Вам імпонують
положення"Кодеке честі студента ВСП вПеЗВО УПЛУ

Наскільки важливимна Вашу лумку є 235 4 5 6 х 9 10

залучення ло виклалання на ОПнн -
6. (Чи залучались прелетавники ак пі

роботолавцівло виклалання та
організації освітнього процесу за ОП.на яякій Ви навчаєтесь |Ін відомоВамякпрактика академічної їж р її|лоброчесності здійснюється в колелжі

| і
8. Наскільки зрозумілими для Вас є 112 3 4 5 6 7 х 9 10

лоложення практики акалемічної
лоброчесності щоздійснюється в -коледжі?

Дякуємо ха ві шовілі!



АНКЕТА 15

далиопитування педагогічних виклалачів стосовно
знання, та практики акалемічної лоброчесності

У ВСП «НФК ЗВО "ПЛУГ -

Вашії вілповілі допоможуть удосконалити. систему якості освіти1
практику акалемічної доброчесності у ВСП "НФК ЗВО 7 ПДУ7

Оцініть б) ль ласка, культуру. якості освітиі знания та практику
акалемічної доблочесності в коледжі. Дайте вілповілі на питання га
оцініть за десттибальною шкалою(1-10). ле
То незадовільно. 7107» відмінно,

Варіані ві сповілі. який збігається з Вашою лумкою вілоначте бул
якимчином
Хе (Критерії иинювання | ї

Бали
1. (Наскільки Пам їмпонує Кодекс 12334567 кюкорпорайирлої культури 2УСП«ПФК ЗВО "ЙДУ". 0 |

Чи пломо Пам про Кодекс Так пі
корпоративиої культури
УВС «ПФК ЗВОСПД!

3. |Ноебльки ма Вашу думку формування|1 2 3 4 5 6 7 х 9 10

ку'тури ахалемічної доброчесності у
колетжі б сективним 2 -

3. ЇЧи біломо Замляк практика акалемічної Так ії
доб оочесності здійснюєтьсяу колелжів? Я
НО льки гажливимна Вашу лумку є 12033 5 67 кю 9 10

затоепих со викладання на ОП
во баюо практиків (з виробнишка) У
0 пучались прелетавники Так ні
ро 0оламиів до викладання та
об "ізації освітнього процесу за ОП, на як
я и павчаєтесь?

М ни7. ЧО0помо Вам'як практика акалемічної Так - пі
(10 чесності здійснюється в колед.

-
НО їьки зрозумілими для Вас є 2 3 4 5 6 7

хо 9 10
то бугення практики академічної

1

(200 тосності що здійснюється в ф
к жі?

Дякуємо за відпові



ТАдля опитування педагогічних виклалачів стосовнознан та практики акалемічної лоброчесності
У ВСП «НФК ЗВО ПДУ"

Ваші вілповілі допоможуть удосконалити систему якості освіти папрактику академічної лоброчесності у ВСП ПФКЗВО "ПДУ З.Оцініть буль ла

культуру якості освітиЇ знання та практикусколемічної доброчесності в коледжі, Дайтепі шині і па питання гооцініть за десятибальною шкалою (1-10). ло
"ТУ незадовільно, "107 відмінно.

Варіант ві повіді, який збігається з Вашою лумкою вітинате бульякимчином
Ж.|Критерії одітовання Бали1.|Наскільки Вам імпонує Кодекс 00 203 56 7 х 9корпоратиїтої культури

|У ВСП «ПФКЗВО -ПДУ" | к2. Чивідомо Вампро Кодекс п Так Пікорпоративної культуриУ ВСП «ПФК ЗВО "ПДУ
38 Наскільки ла Вашу лумку «формування|Ікультури. сколемічної лоброчесності уконір яЧи відомо Нам.як практика. акалемічної Так нідоброчеснихті здійснюєтьсяу коледжів?Наскільки важливимна Вашу думку є і 3 41516 7 х 9 1залучений ло виклалання на ОП

звиклаламі практиківз виробиишна)
00 1 ЖЧи залучались прелетавники Так пі| роботоданцін ло виклалання таорганізації освітнього. процесу за ОП. на вякій Ви нашчаєтесь?

77. (Які види порушень академічної Зжалечічнийпла хидоброчесності Вам відомі? ин 0 НедннСписування Комі п
Наскільки орозумілими для Вас є | 3 4 5 6 7 хо 9"їуположення практики академічної
доброчесності що здійснюється в

м1|коледжі?Дякуємо за відповіді |



Анкета для опитування роботолавиів та стейкхо. лерів
висловлені Вамипобгіжання і пропозиції будуть використані дія вооскона ленняо аиунипослуг. що надаєВСІ СНФК ЗВО "ПДУ".

1. Які з наведених нижче чинників найбільш вилинають на ефективніст,
професійної діяльності фахівця? (1 - «низький рінень».5 - «висдкий рінень

ЖЕ|Критерії м альна культура, комунікабельністьзаноупрашюзнативколективі, командііеність па кар'єрне зростанняі професійне

-
удосконаления --177Володіння інформативними та комунікативними - Й

технологіями
8|Навички управління персоналом, колективом

| - Р98 ТЗдатність до стратегічного мислення .10|Вільне вололіних українською мовою
| Ми яПО Іншомовнакомистентність Й М З -о2.Чи заловолен! Ми рівнем професійної пілготонкисту летів Коле жінОцініть за п'ятибальноюшкалою,Яз зов 5

3.0цініть якіст. їіп отовки студента за навсленими критеріями хап'ятибальною

1 "Рівень загалило? підготов
20|Рівень професійної підготовки|3 ГЕрудованісті. загальна культура, комунік:
3|Здатність працювати вколективі, команді
5|Здатність швилко адаптуватись та проявляти гнучкість

-

й

і

жНаціленість по кар'єрне зростанняі професійне
удосконален її я73 Володіння інформативними та комунікативними
технологіям. -РОНавички упрає линя переоналом, колективом -Здатність до стратег йогомислення

(107Вільневоло ния українською мовою|



/117Пншомовна компетентність(3. Чи зацікавлені Виу прийомі на роботу випускників Колелжіво 7
КО зр ПІ

5. Оцініть, буль ласка. освітню програму за такими критеріями7
Критерії 0 роз 34п Рівні -

Ї Зміст загальних компететностей, які формує освітня програма.
- "пЗміст фахових кумпетеностей, які формуєосвітня програма щеВідповідність результатів навчання вимогам ринку прац -Кадрове забезпеченняосвітньої програми -Інформаційно" та навча

програми
7 Освітні компонеити циклу дапильної підготовки
8
9|Формаатес тації 5 лобуквачів вищоїосвіти
6. Налайте вії коментар абопобажанняпи
програми нашого Колелжу У

ьно-методичне забезпечения освітньої

Лякуємоза співпрацю "


