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На якій освітньо-науковій програмі Ви навчаєтесь:

Виберіть свою спеціальність

26 відповідей

Анкета здобувачів вищої освіти КАУ щодо
оцінювання освітньо-наукової програми
(ОНП) та завантаженості навчанням
26 відповідей

Опублікувати дані аналітики

Копіювати

091 ОНП «Молекулярна
фізіологія та біофізика»
091 ОНП «Молекулярна
біологія та біотехнологія»
104 ОНП «Фізика та
астрономія»
105 ОНП «Прикладна фізик…
111 ОНП «Математика»
122 ОНП «Комп'ютерні науки»
132 ОНП «Матеріалознавст…

11,5%

11,5%

15,4%

19,2%

15,4%

23,1%
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Сформулюйте, з якою метою Ви навчаєтеся за ОНП  на своїй
спеціальності:

26 відповідей

Чи надає, на Вашу думку, навчання за ОНП Вашої спеціальності
додаткові конкурентні переваги на ринку праці? 

26 відповідей

Чи плануєте Ви у майбутньому подальшу наукову та/або
науково-педагогічну діяльність?

26 відповідей

Копіювати

навчання саме за цією
спеціальністю та отримання
навичок проведення дослід…
для одержання диплому з
вищої освіти за будь-якою с…
знайомі працюють у цій галузі
та допоможуть влаштуватис…
Хотіла зрозуміти теоретичну
частину своєї бакалаврської…
Отримати диплом магістра

92,3%

Копіювати

Так
Ні

11,5%

88,5%

Копіювати

Так
Ні

11,5%

88,5%
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Як Ви вважаєте, чи всі навчальні дисципліни, які у Вас
викладалися, необхідні для Вашої майбутньої професійної
діяльності?

26 відповідей

Чи достатній обсяг практичної підготовки покладено в основу
ОНП Вашої спеціальності?

26 відповідей

Чи організовуються для Вас зустрічі з представниками
виробництв, підприємств, організацій, які зацікавлені у наданні
першого робочого місця випускникам з Вашої освітньо-
наукової програми?

26 відповідей

Копіювати

Так
Ні
частково26,9%

73,1%

Копіювати

Так
Ні

15,4%

84,6%

Копіювати

Так
Ні50%

50%
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Яку роль відіграє науково-дослідна робота у формуванні Вашої
професійної компетентності?

26 відповідей

Чи впливає науково-дослідна робота в рамках ОНП на розвиток
основних компетентностей майбутніх фахівців з Вашої
спеціальності?

26 відповідей

Чи задовольняє Вас рівень організації навчального процесу?

26 відповідей

Копіювати

важливу роль
незначну роль
Дуже важливу роль, бо коли я
щось читаю чи вчу, не
використовуючи саме роботі…
Я роблю задачі, в яких була
зацікавлена при вступі,
отримую необхідні знання т…
Вона лише визначає той
напрямок, в якому я маю ру…

84,6%

Копіювати

Так
Ні

100%

Копіювати

Так
Ні

11,5%

88,5%



16.01.2023, 11:11 Анкета здобувачів вищої освіти КАУ щодо оцінювання освітньо-наукової програми (ОНП) та завантаженості навчанням

https://docs.google.com/forms/d/19ZZyT4OMSZNATHJAXeKNDB1tJV84V7J6HjJysoyCSOk/viewanalytics 5/7

Скільки часу щоденно Ви витрачаєте на вивчення нового
матеріалу та самостійних завдань?

26 відповідей

Чи приділяють Ваші викладачі належну увагу формуванню у
студентів навичок самостійної роботи?

26 відповідей

З якими труднощами Ви зіткнулися при виконанні самостійної
роботи (якщо такі є)?

26 відповідей

Копіювати

до 30 хв
до 1 години
до 2 годин
більше 2 годин

15,4%

57,7%

26,9%

Копіювати

Так
Ні

7,7%

92,3%

Копіювати

відсутність розуміння, де зн…
недостатній інструктаж для…
надмірна складність завдан…
завеликий обсяг завдання
занадто об’ємні завдання
труднощів не виникає
проблеми виникали по-суті…
Блокування доступу до лаб…

1/2

15,4%

38,5%

11,5% 11,5%



16.01.2023, 11:11 Анкета здобувачів вищої освіти КАУ щодо оцінювання освітньо-наукової програми (ОНП) та завантаженості навчанням

https://docs.google.com/forms/d/19ZZyT4OMSZNATHJAXeKNDB1tJV84V7J6HjJysoyCSOk/viewanalytics 6/7

Викладачем було чітко визначено вимоги та надано
рекомендації щодо виконання НДР?

26 відповідей

Що Вам імпонує в самостійній роботі?

26 відповідей

На що варто, на Вашу думку, з метою організації ефективної
самостійностійної роботи, звернути увагу викладачів?

26 відповідей

Компанія Google не створювала цей вміст і не підтримує його. Повідомити про порушення - Умови
використання - Політика конфіденційності

Копіювати

Так
Ні

15,4%

84,6%

Копіювати

можливість поповнити і
поглибити знання
бажання отримати оцінку,
допуск до іспитів
бажання перевірити свій
рівень знань
можливість проявити
самостійність
Сама робота. Розуміння, що…
З певних дисциплін можливі…

19,2%

65,4%

Копіювати

план і рекомендації щодо
виконання завдання
інструктаж до роботи
можливість корегування
роботи
зразок виконання роботи
можливість індивідуальної б…
На мою думку у магістратурі…
мені здається, що не вистач…
-

26,9%

19,2%

30,8%

 Форми

https://docs.google.com/forms/d/19ZZyT4OMSZNATHJAXeKNDB1tJV84V7J6HjJysoyCSOk/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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На якій освітньо-науковій програмі Ви навчаєтесь:  

Виберіть свою спеціальність

27 відповідей

Чи виникав у Вас конфлікт інтересів в університеті?

Чи зустрічалися Ви з такими негативними явищами в
університеті? 

Анкета щодо оцінювання запобігання та
урегулювання конфлікту інтересів,
врахування потреб та інтересів 
здобувачів вищої освіти КАУ  
28 відповідей

Опублікувати дані аналітики

Копіювати

091 ОНП «Молекулярна
фізіологія та біофізика»
091 ОНП «Молекулярна
біологія та біотехнологія»
104 ОНП «Фізика та
астрономія»
105 ОНП «Прикладна фізика
та наноматеріали»
111 ОНП «Математика»
122 ОНП «Комп'ютерні науки»

7,4%

11,1%

14,8%
22,2%

14,8%

29,6%

Копіювати

Студ
ент -…

Студ
ент -…

Студ
ент -…

Студ
ент -…

Студ
ент -…

0

10

20

30 ТакТакТак НіНіНі

Копіювати

Шахрайство Хабарництво Вживання наркотиків Торгівля наркотиками П
0

10

20

30 Дуже частоДуже частоДуже часто ЧастоЧастоЧасто РідкоРідкоРідко НіколиНіколиНіколи
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Чи об’єктивно оцінюють викладачі рівень Ваших знань та вмінь
під час складання  іспитів, заліків, модульних контрольних
робіт тощо?

28 відповідей

Яким чином Ви вирішували труднощі на екзаменах та заліках? 

28 відповідей

Чи доводилося Вам домовлятися за написання дипломної
роботи?

28 відповідей

Що суттєво вплинуло на отримані Вами результати складання
іспитів, заліків?

28 відповідей

Яким би способам оцінювання знань, умінь і навичок студентів
Ви б надали перевагу?

28 відповідей

Копіювати

Так
Ні
Не зовсім

96,4%

Копіювати

проблем не було, бо
ретельного вивчав предмети
протягом семестру
вчив самостійно напередодні
екзамену (заліку)
займався з репетитором
додатково
платив гроші або робив
подарунки викладачам

50%

50%

Копіювати

Так
Ні

100%

Копіювати

систематичне відвідування
занять
успішне виконання всіх
передбачених програмою в…
повні, послідовні, логічні від…
домовленість з викладачем…
домовленість з викладачем…
повторне перескладання
систематичне відвідування…
росіяни

21,4%

10,7%

57,1%

Копіювати

співбесіда
дискусія
тести
комп’ютерний контроль
творчі (проектні) роботи
тести і творчі(проекті) роботи
співбесіда, дискусія, творчі
проєкти
регулярне написання
контрольних робіт

35,7%

7,1%

39,3%
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Яким чином, на Вашу думку, має відбуватись перескладання
результатів контрольного  заходу?

28 відповідей

Які заходи, на Вашу думку, треба здійснити з метою
попередження негативних  тенденцій серед студентів?

28 відповідей

Чи вважаєте Ви, що навчання у середовищі університету є
безпечним для Вашого  життя і здоров’я?

28 відповідей

Чи вважаєте Ви доцільним проведення психологічних тренінгів
для студентів?

28 відповідей

Чи враховуються викладачами Ваші інтереси, здібності та
психологічні особливості?

28 відповідей

Копіювати

перескладання дисципліни
іншому викладачу
повторне складання
дисципліни у присутності
завідувача кафедри
Отримати завдання та теми,
які потрібно опрацювати та
складати тому ж викладачу

60,7%

35,7%

Копіювати

профілактичні бесіди у студ…
зустрічі з практикуючими фа…
круглі столи із залученням в…
Проведення мотиваційної ді…
Немає потреби
Перепрошую, що??
медицина тут безсила
-

1/2

17,9%

17,9%

32,1%

Копіювати

Так
Ні

96,4%

Копіювати

так, це необхідно
ні, це не потрібно42,9%

57,1%

Копіювати

Так
Не завжди
Ніколи28,6%

71,4%
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Виберіть свою спеціальність

25 відповідей

Чи достатньо у Вас інформації про дистанційну освіту в КАУ та
про її  можливості? 

25 відповідей

Анкета щодо з’ясування рівня
задоволення дистанційною системою
навчання в Київському академічному
університеті
25 відповідей

Опублікувати дані аналітики

Копіювати

091 ОНП «Молекулярна
фізіологія та біофізика»
091 ОНП «Молекулярна
біологія та біотехнологія»
104 ОНП «Фізика та
астрономія»
105 ОНП «Прикладна фізик…
111 ОНП «Математика»
122 ОНП «Комп'ютерні науки»
132 ОНП «Матеріалознавст…

12%

16%

20%

20%
24%

Копіювати

достатньо
частково достатньо
зовсім не достатньо28%

72%
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Чи були у Вас труднощі в опануванні системи дистанційного
навчання?

25 відповідей

Як часто у Вас виникають технічні ускладнення (зависання
системи, відсутність  доступу до ресурсу, непрацюючі
гіперпосилання тощо) під час проходження  дистанційного
курсу?

25 відповідей

З якими труднощами найчастіше Вам доводилось стикатись під
час навчання у  дистанційній формі (оберіть не більше 3-х
варіантів відповідей)?

25 відповідей

Копіювати

жодних труднощів не
виникало
виникали незначні труднощі
виникали значні труднощі

36%

64%

Копіювати

практично ніколи
інколи
постійно

48%

52%

Копіювати

0 5 10 15 20

відсутність допомоги ві…

складність орієнтуванн…

непрозорість оцінювання

відсутність необхідних н…

небажання займатись н…

обмеження в часі для в…

відсутність доступу до І…

особливих труднощів не…

1 (4%)1 (4%)1 (4%)

3 (12%)3 (12%)3 (12%)

6 (24%)6 (24%)6 (24%)

1 (4%)1 (4%)1 (4%)

8 (32%)8 (32%)8 (32%)

5 (20%)5 (20%)5 (20%)

17 (68%)17 (68%)17 (68%)

5 (20%)5 (20%)5 (20%)
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Які Ви вбачаєте основні переваги у використанні дистанційного
навчання  (оберіть не більше 3-х варіантів відповідей)?

25 відповідей

Які із перелічених нижче методів та засобів навчання
найчастіше використовують викладачі під час дистанційного
навчання  (оберіть не більше 3-х варіантів відповідей)  ?

25 відповідей

Копіювати

0 5 10 15 20

гнучкий графік і темп на…

можливість on-line освіти

можливість паралельно…

досвід використання но…

досвід самостійного зас…

можливість поглиблено…

економія часу

психологічний комфорт…

особливих переваг не в…

20 (80%)20 (80%)20 (80%)

8 (32%)8 (32%)8 (32%)

13 (52%)13 (52%)13 (52%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

8 (32%)8 (32%)8 (32%)

4 (16%)4 (16%)4 (16%)

13 (52%)13 (52%)13 (52%)

10 (40%)10 (40%)10 (40%)

3 (12%)3 (12%)3 (12%)

Копіювати

0 10 20 30

електронний конспект л…

комп’ютерні презентації

програми для тестування

інформаційно-пошукові…

альтернативні дистанці…

інтерактивні опитування

конкурси, вікторини

on-line квести

17 (68%)17 (68%)17 (68%)

24 (96%)24 (96%)24 (96%)

3 (12%)3 (12%)3 (12%)

2 (8%)2 (8%)2 (8%)

7 (28%)7 (28%)7 (28%)

3 (12%)3 (12%)3 (12%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
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Як би Ви загалом оцінили якість та зміст розміщених
матеріалів у «Освітній платформі КАУ EduPortal» (лекцій,
завдань до практичної, самостійної роботи, рекомендацій
щодо  виконання КПІЗ, тестів тощо)?

25 відповідей

Копіювати

якість висока
якість посередня
якість низька

8%

44%

48%
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Вкажіть з якими недоліками ви зіткнулися при роботі з  «Освітньою платформою
КАУ EduPortal» та з навчальними матеріалами, що  розміщені на цій  Платформі

25 відповідей

-

Сервер "падає" на значний час при перебоях з електромережою

Він не працював

в цілому з ніякими

Недоліків не виявлено

Старий матеріал

Я не стикалася із значними недоліками.

Сайт не оновлюється, для мене не асоціюється з будь-якими навчальними матеріалами
чи супутніми навчанню документами. Можливо то на краще, більшість документів та
посилань отримується іншими методами комунікації типу тг.

Нажаль не всі викладачі активно користуються цим порталом

у нас не було курсів на цій платформі

не було, якщо не враховувати що сайт де можуть бути розміщені матеріали може не
працювати через обстріли. Але це можна вирішити з викладачем.

не всі предмети спеціальності представлені на платформі

_

Нестача матеріалів з актуальних предметів і опису самих дисциплін.

.

Немає всіх курсів, які вивчаються в університеті, не до кінця заповнені матеріалами.
Найкраще зроблено у Кордюка, Пилиповського та Семенова, як на мене

Таких не було

Не всі лекції в наявності.

Ми працювали на іншій платформі
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Інколи сам портал не працює, але це скоріше за все через відсутність світла/інтернету у
місці розташування серверу

Можна було заздалегідь надіслати креди для входу в портал. Можна було б додатково
додавати туди матеріал у вільний час, як наприклад, відеолекції в ютубі.

Немає матеріалів зі спеціальності 132

Не пригадую таких

Моєї кафедри там нема.

Які додаткові ресурси, окрім «Освітньої платформи КАУ
EduPortal», найчастіші використовують викладачі під  час
дистанційної форми навчання (оберіть не більше 2-х варіантів
відповіді)

25 відповідей

Копіювати

0 10 20 30

Viber
WhatsApp

Zoom
Skype

Microsoft Teams
YouTube

листування через елект…
Telegram

телеграм та власний ре…
telegram

Telegram, Zoom (ну сорі,…
Переписка в телеграмі

Групи в телеграмі

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

24 (96%)24 (96%)24 (96%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

1 (4%)1 (4%)1 (4%)
7 (28%)7 (28%)7 (28%)

16 (64%)16 (64%)16 (64%)
5 (20%)5 (20%)5 (20%)

1 (4%)1 (4%)1 (4%)
1 (4%)1 (4%)1 (4%)
1 (4%)1 (4%)1 (4%)
1 (4%)1 (4%)1 (4%)
1 (4%)1 (4%)1 (4%)
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Напішить ваші пропозиції  по покращенню роботи   «Освітної платформи КАУ
EduPortal»

25 відповідей

-

Перенести платформу на більш стабільний сервер

Стабілізувати його роботу

Покращити меню, зробити його більш схожим на те, що наразі є на платформі coursera.

Залишу це професіоналам

Оцінювання домашніх завдань

Я не спіціалість в цій галузі, а тому не можу давати порад.

Слідувати best practice, використовувати canvas чи аналог.

спрощення користуванням для викладачів і заохоченням до використання порталу
(якщо можливо)

Навчіть викладачів цим користуватися, викладати туди навчальні матеріали, записи
лекцій, конспекти, додаткову літературу тощо. Бо кожен курс зараз по-своєму, досить
неорганізовано виходить.

Знайти гарних людей(з грішми)/компанію яка б допомогла забезпечити постійну роботу
порталу.

розмістити більше курсів спеціальності

_

Актуалізувати інформацію з наявних дисциплін, додати їхній опис, вміст та посилання
на ключові посібники.

.

Без EduPortal з деякими викладачами було теж дуже комфортно працювати. Тож не
бачу в ньому потреби сильної, якщо викладач комунікує та надсилає матеріали іншим
способом

Додати більше додаткової літератури та посилань на корисні ресурси

Додавання більше лекцій з текстовим варіантом лекцій на випадок блекауту
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Ми в ньому не працювали

Все влаштовує

Більш цікаві лекції з прикладами, де матеріал найбільш застосовується у реальному
світі.

Додати більше курсів, особливо з матеріалознавства

Важко сказати

Додати кафедру молекулярної біології та біотехнології.

Чи будете Ви рекомендувати своїм знайомим дистанційне
навчання в нашому  університеті? 

25 відповідей

Компанія Google не створювала цей вміст і не підтримує його. Повідомити про порушення - Умови
використання - Політика конфіденційності

Копіювати

так
ні
важко відповісти20%

80%

 Форми

https://docs.google.com/forms/d/1hNrOP0vcgrlv9lUZ46jl3H1IMTMZ0O5L53s18CcIU_I/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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