АНКЕТА 2
для опитування здобувачів вищої освіти щодо
комфортності навчання в Кременчуцькому національному університеті
імені Михайла Остроградського
1. Який вид самостійної роботи для Вас є найефективнішим?
А) пізнавально-практичний;
Б) пізнавально-пошуковий;
В) творчий;
Г) репродуктивний.
2. Які види навчальної літератури найкраще задовольняють Ваші
пізнавальні потреби під час самостійної роботи?
А) навчальна література;
Б) методичні рекомендації;
В) довідникова література;
Г) наукові статті, монографії.
3. Якими джерелами зручніше користуватися під час виконання
самостійної роботи:
А) електронні видання;
Б) друкована література.
4.
ТАК
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Чи знайомі Ви з процедурою дій, коли є підозра на існування
загрози для безпеки життя?
Чи проводяться заходи з безпеки життєдіяльності здобувачів
вищої освіти в КрНУ?
5. Наскільки навчальні дисципліни з ОНП відповідають Вашим науковим
інтересам й розширенню знань з професії?
Так
Не повністю
Ні не відповідають
відповідають
відповідають
6.
ТАК
Чи відповідав зміст навчальних дисциплін останнім
тенденціям розвитку вашої галузі?
Чи використовували викладачі сучасні методи викладання
(інтерактивні методи, тренінги, ділові ігри тощо)?
Чим мали Ви вільний доступ до інформаційних ресурсів у
КрНУ?

НІ

7.
ТАК

НІ

Чи були Ви учасником конфліктних ситуацій у КрНУ,
пов'язаних із сексуальними домаганнями?
Чи були Ви учасником конфліктних ситуацій у КрНУ,
пов'язаних з дискримінацією?
Чи були Ви учасником конфліктних ситуацій у КрНУ,
пов'язаних з корупцією?
Чи були віднайдені шляхи або процедури врегулювання
конфліктної ситуації у разі Вашої залученості до неї?
Чи пропонували викладачі або інші працівники інституту "свої
послуги" за успішну здачу сесії за "полегшеним варіантом"?
Чи готові Ви самі в разі необхідності дати хабар (гроші,
подарунок)?
8. Чи були Ви учасником корупційної ситуації у КрНУ? Якщо так, то за
яких обставин?
А) так, під час вступу;
Б) так, під час навчання;
В) ні;
Г) важко сказати.
9. Чи знаєте Ви про антикорупційні заходи або програми у КрНу?
А) так. Такі заходи існують, я про них знаю;
Б) ні, не існують;
В) не знаю.
10. Чи піддавалися Ви булінгу з боку викладачів, здобувачів або інших
працівників інституту? Якщо так, то опишіть ситуацію

11. Охарактеризуйте психологічний клімат під час навчання
А) між викладачами і аспірантами побутують доброзичливі, партнерські
відносини;
Б) у колективі з повагою ставляться до думок один одного;
В) спільні проекти викликають захоплення у всіх, бажання працювати спільно;
Г) реалізується справедливе ставлення з боку викладачів до всіх аспірантів.

12. Чи задоволені Ви освітньою, організаційною, інформаційною,
консультативною, соціальною підтримкою в ЗВО?
ТАК
статусом аспіранта КрНУ
психологічним кліматом в університеті
стосунками «здобувач-структурні підрозділи» (деканат,
кафедри, навчальний відділ
стосунками здобувач – гарант освітньо-наукової програми
організацією освітнього процесу у КрНУ
розкладом занять
взаємодією аспірант-науковий керівник
якістю практичної підготовки
якістю наукової підготовки
організацією консультацій
організацією різних форм контролю
якістю читання лекцій
якістю проведення практичних занять
рівнем і якістю методичного забезпечення
результатами навчання за освітньо-науковою програмою
змістом освітньо-наукової програми
матеріально-технічним забезпеченням
станом аудиторного фонду для занять
рівнем доступності до сучасних інформаційних технологій
умовами проживання в гуртожитку
роботою органів студентського самоврядування
станом приміщень для проведення спортивних та культурномасових заходів
організацією соціально-психологічної допомоги (адаптації,
молодій сім’ї, аспірантам з обмеженими можливостями,
особам, що потрапили в складні життєві обставини)
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