
Оцінка рівня задоволеності 
здобувачів вищої освіти

методами навчання і 
викладання на ОПП 

«Екологія»



«Мрія 
дитинства»

«Хочу працювати
в даній сфері»

«Щоб знати все 
про НПС та 

сучасну
екологічну
ситуацію»

«Подобається 
найбільше»

«Престижно»

«Екологія одна з 
найважливіших
наук сучасності»

«Хочу покращити
екологічний стан 
держави»

«Природничі 
науки цікаві та 
пізнавальні»

1. Чому Ви обрали спеціальність 101 «Екологія»?

«Потрібно для 
подальшої
роботи»

«Працюю за 
спеціальністю»

«Хочу 
покращити якість 

життя»

«Щоб бути ще
ближчим до 

довкілля»



2. Чи задоволені Ви, що навчаєтесь на обраній
спеціальність?

14%86%

Задоволені
Частково 

задоволені

0%

Не задоволені



3. Які проблеми, на Вашу думку, найбільшою мірою
ускладнюють навчання за Вашою спеціальністю?



4. Чи ефективні методи викладання та навчання на
обраній Вами спеціальності?



5. Чи задоволені Ви процесом викладання?



6. Наскільки професійним Ви вважаєте рівень
викладання навчальних дисциплін?



Методика викладання у вищій 

школі

Агробіоценологія Педагогіка та психологія 

вищої школи

7. Назвіть дисципліни, які найбільше Вам
сподобалися при навчанні в магістратурі?

Методика оцінки 

якості довкілля

Методологія та організація 

наукових досліджень

Моніторинг та експертна 

оцінка земель

Радіоекологічний 

моніторинг
Стратегія сталого розвитку

Оцінка впливу на с.-г. 

виробництво

Екологічна 

раціоналізація 

сучасних технологій

Екологічний контроль 

земельних ресурсів

Оцінка впливу на 

довкілля

Іноземна мова

Біоконверсія та біодиверсифікація

Екологія грунту



83,7%
задоволені

83,7%
задоволені

76,7%
задоволені

8-10. Чи задоволені Ви кількістю годин, відведених на
лекції практичні заняття та самостійну роботу?



laboratory01

environment02 practice02

work03 soil03

soft skills04 land04

water05

використання 
знань та вмінь

у виробничих умовах (робота 
в лабораторіях)

«під час очищення та 
зариблення ставка»

«при проходженні практики»

«при веденні
господарської

діяльності на своїй
земельній ділянці
(внесення добрив, 

боротьба з бур’янами
та шкідниками)»

«при оформленні земельного 
паю»

«при ухваленні рішень, при 
спілкуванні та веденні

переговорів»

«використання конспектів на 
робочому місці для 

підготовки розрахункової
частини звіту про оцінки

впливу на довкілля»

«впровадження системи
роздільного збирання

побутового сміття на роботі, 
встановлення систем 

вентиляції»

11. Назвіть реальні випадки, коли набуті під час навчального процесу
вміння та знання, були Вами використані чи допомогли Вам?



12-13. Оцінка рівня академічної доброчесності

науково-педагогічних працівників здобувачів вищої освіти



навчальний процес містить

достатньо інформації для 

забезпечення підготовки магістрів і 

вдосконалення не потребує

більше мобільності

збільшення кількості практичних

занять 

більше уваги приділити практичним 

заняттям в реальних виробничих 

умовах

14. Як, на Вашу думку, можна вдосконалити
навчальний процес за обраною Вами спеціальністю?



15. Як Ви оцінюєте свої перспективи на ринку праці?



16. Чи плануєте Ви підвищувати свою освіту?



17. Чи мали місце корупційні діяння і порушення?

Корупційних діянь і порушення під час 
навчання не було


