
Результати опитування  

здобувачів вищої освіти 

щодо задоволення ОПП Психологія 

першого(бакалаврського) рівня вищої освіти 

кількість респондентів: 15 

№ Питання відповіді 

 

1 Чи  достатній Вашу думку зміст освітньої програми для 

забезпечення успішної  підготовки до професійної діяльності 

   

- так 87% 

- ні 13% 

2 Чи усі дисципліни які Ви вивчаєте, необхідні для вашої 

професійної діяльності? 

 

 - так 73% 

- ні  

- частково 27% 

3 Які з дисциплін на Вашу думку можна вилучити з ОП   

4 Чи достатній обсяг практичної підготовки закладено в ОП  

 - так 67% 

- ні  

- частково 33% 

5 Чи порушується на Вашу думку логіка(послідовність) 

викладання дисциплін за ОП 

 

 - так 0% 

- ні 80% 

- частково 20% 

6 Чи реалізовується за Вашою  ОП вільний вибір дисциплін   

 - так 100% 

- ні  

- частково  

7 Якими дисциплінами, на Вашу думку, можна доповнити 

навчальний план? 

 

такими, що 

формують 

практичні навички 

та вміння 

8 Чи відбувається дублювання змісту дисциплін навчального 

плану за яким Ви навчаєтесь? 

 

 - так  

- ні 87% 

- частково 13% 

 Чи  виправдалися Ваші очікування від ОП з її реальним 

змістом? 

 

 - так 87% 

- ні  

- частково 13% 

9 Чи  є у Вас вільний доступ  до інтернету  в ПУ ЗВО «МГПІ 

«Бейт-Хана»? 

 



 - так 100% 

- ні  

- частково  

10 До яких інформаційних ресурсів Ви маєте доступ в   ПУ ЗВО 

«МГПІ «Бейт-Хана»: 

 

 - веб сайт ЗВО + 

- Дніпропетровська  обласна наукова бібліотека  

- Moodle + 

- репозиторій + 

- інше  

11 Чи виникали у Вас проблеми при формуванні індивідуальної 

освітньої траєкторії? 

 

 - так  

- ні 100% 

- частково  

12 Чи вистачає Вам часу на самостійну роботу?  

 - так 67% 

- ні  

- частково 33% 

13 З якими документами та іншими матеріалами, що містять 

політику, стандарти і процедури дотримання академічної 

доброчесності, Ви ознайомлені? 

 

 - Положення про академічну доброчесність ПУ ЗВО 

«МГПІ «Бейт-Хана» 

100% 

- Положення про  комісію з академічної доброчесності  

ПУ ЗВО «МГПІ «Бейт-Хана» 

100% 

- Положення  про організацію освітнього процесу  ПУ 

ЗВО «МГПІ «Бейт-Хана» 

100% 

- Положення про внутрішню забезпечення якості вищої 

освіти  ПУ ЗВО «МГПІ «Бейт-Хана» 

100% 

14 Оценіть рівень задоволеності від якості освіти яку Ви 

отримуєте 

 

 - повністю задоволений 80% 

 - здебільшого задоволений 20% 

 - важко оцінити  

 - зовсім не задоволений  

15   Якби Вам знову довелося вирішувати питання про вибір 

ЗВО, чи обрали би Ви ПУ ЗВО «МГПІ «Бейт-Хана» 

 

 - так 87% 

- ні 13% 

 

 

 

 

 

 

 


