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Важко відповісти

Якби у Вас з'явилася можливість ще раз обирати освітню програму, чи 
обрали б Ви знову ту, за якою навчаєтесь зараз?
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Я отримую якісну 
освіту

Я отримую швидше 
якісну освіту, ніж 

неякісну

Якість освіти, яку я 
отримую, є 

посередньою

Я отримую швидше 
неякісну освіту, ніж 

якісну

Я отримую неякісну 
освіту

Оцініть, будь ласка, якість освіти за Вашою освітньою програмою:
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Повністю відповідає Радше відповідає Радше не відповідає Взагалі не відповідає Важко відповісти/Мені 
не відомо про вимоги 

ринку праці

Наскільки відповідає, на Вашу думку, програма підготовки фахівців за 
Вашою освітньою програмою сучасним вимогам ринку праці



92.3

7.7

Так Ні

Чи відомо Вам про набір компетентностей (знань, навичок та вмінь), які 
передбачені за Вашою освітньою програмою



84%

8%
8%

Чи відповідає, на Вашу думку, зміст освітньої програми, за 
якою навчаєтесь, її назві?

Так

Ні

Важко відповісти
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69.2

15.4

7.7

Повною мірою

Достатньою мірою

Недостатньою мірою

Взагалі недостатньою мірою

Важко відповісти

Якою мірою Вам надаються можливості формування індивідуальних
освітніх траєкторій?



84.6

15.4

Так

Ні

Важко 
відповісти

Чи було Вам надано можливість обирати дисципліни обсягом не менше 25% 
кредитів ЄКТС від загального обсягу освітньої програми?



92.3

7.7

Відомо Не відомо

Чи відомо Вам про можливість зарахування окремих результатів отриманих 
в межах неформальної освіти (на основі сертифікатів про закінчення онлайн 

курсів вебінарів, тренінгів тощо)?



61.5

23.1
15.4

Так Ні Важко відповісти/Мені не 
відомо про вимоги ринку 

праці

Чи відповідає, на Вашу думку, практична підготовка реальним вимогам 
ринку праці?
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Повністю ознайомлений-на

Швидше ознайомлений-на

Швидше не ознайомлений-на

Взагалі не ознайомлений-на

Оцініть, будь ласка, наскільки Ви ознайомлені з політикою академічної 
доброчестності КПІ ім. Ігоря Сікорського



100.0Ні

Так

Чи доводилось Вам сплачувати якісь кошти за користування
інфраструктурою університету (спортивні майданчики, робочі кімнати, 

зали бібліотеки тощо)?



100.0

Так

Ні

Вкажіть, будь ласка, чи давали Ви кому-небудь з викладачів певну 
винагороду за складання/перескладання іспиту/заліку (підвищення оцінки 

наіспиті) під час останньої сесії:



100%

Чи стикались ви з випадками, коли ваша безпосередня участь в 
студентському самоврядуванні ставала причиною утисків та дискримінації 

з боку викладачів? 

ні
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Комунікативні навички

Вміння публічно представити результати своєї роботи

Управлінські навички

Вміння працювати в команді

Вміння дотримуватися трудової дисципліни

Комплексне (системне) вирішення робочих проблем

Ініціативність, творчий підхід до справи

Критичне мислення

Емоційний інтелект

Здатність до багатозадачності

Вміння діяти в умовах стресу

Чи забезпечується під час підготовки за Вашою освітньою програмою набуття 
здобувачами вищої освіти соціальних навичок

(soft skills) за такими показниками:

Так Ні Важко відповісти


