
ЗВІТ 
за результатами проведеного опитування здобувачів вищої освіти ХНАДУ щодо 

задоволеності освітнім середовищем та матеріальними ресурсами на освітній 
програмі «Менеджмент» третього (освітньо-наукового) рівня 

 
Метою цього опитування є вивчення задоволеності здобувачів вищої освіти щодо 

задоволеності освітнім середовищем та матеріальними ресурсами на освітній програмі 
(ОП). 

В опитуванні взяли участь 4 здобувача факультету управління та бізнесу третього 
(освітньо-наукового) рівня за ОП «Менеджмент». 

Узагальнені результати опитування відображені на діаграмах, поданих нижче. 
 
Рівень вищої освіти 

 
 
Наскільки Ви задоволені якістю навчально-методичного забезпечення 

(забезпечення навчальною літературою у бібліотеці, на файловому архіві тощо) на 
освітній програмі? 

 

 
Усі респонденти, що навчаються за цією освітньою програмою, задоволені якістю 

навчально-методичного забезпечення. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

повністю задоволений; 
скоріше задоволений, ніж 
не задоволений; 
скоріше незадоволений, 
ніж задоволений; 
зовсім не задоволений. 
 



Чи забезпечує ХНАДУ безоплатний доступ до відповідної інфраструктури та 
інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, наукової діяльності в межах 
освітньої програми? 

 

 
 
ХНАДУ повністю забезпечує безоплатний доступ до відповідної інфраструктури та 

інформаційних ресурсів для навчання, наукової діяльності в межах освітньої програми. 
 

Наскільки Ви задоволені станом аудиторій у ХНАДУ? 
 

 
 
Усі опитані здобувачі задоволені станом аудиторій у ХНАДУ. 
 
Наскільки Ви задоволені можливостями працювати на комп’ютерах у 

ХНАДУ? 

 
Переважна більшість опитаних (75%) скоріше задоволені, ніж незадоволені 

можливостями працювати на комп’ютерах. Натомість 25% скоріше незадоволені, ніж 
задоволені.  

 

 

так; 
частково; 
ні. 



Наскільки Ви задоволені доступом до Інтернету у ХНАДУ? 

 
75% здобувачів задоволені доступом до Інтернету у ХНАДУ. 
 
Як Ви вважаєте, освітнє середовище у ХНАДУ є безпечним для Вашого життя 

і здоров’я? 
 

 
Усі опитані вважають, що освітнє середовище у ХНАДУ є безпечним для життя і 

здоров’я. 
 
Чи задоволені Ви рівнем освітньої підтримки на освітній програмі (з питань, 

що безпосередньо стосуються організації навчання і викладання)? 

 
 
 
Стосовно задоволеності рівнем освітньої підтримки на освітній програмі 

переважна більшість здобувачів відповіли «так». 
 

 



Чи задоволені Ви рівнем організаційної підтримки освітньої програми 
(взаємовідносинами з адміністративних питань (отримання інформації, довідок 
тощо))? 

 
Така ж кількість опитаних (75%) задоволена рівнем організаційної підтримки 

освітньої програми (взаємовідносинами з адміністративних питань (отримання 
інформації, довідок тощо)). 

 
Чи задоволені Ви рівнем інформаційної підтримки на освітній програмі 

(системою інформування з освітніх і позанавчальних питань)? 

 
Всі здобувачі задоволені рівнем інформаційної підтримки на ОП (системою 

інформування з освітніх і позанавчальних питань). 
 
Чи задоволені Ви рівнем консультативної та соціальної підтримки на освітній 

програмі (консультуванням з приводу працевлаштування, психологічною 
підтримкою тощо)? 

 
Усі опитані задоволені рівнем консультативної та соціальної підтримки на освітній 

програмі (консультуванням з приводу працевлаштування, психологічною підтримкою 
тощо). 



Чи ознайомлені Ви з процедурою вирішення конфліктних ситуацій в ХНАДУ 
(зокрема пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або 
корупцією тощо)? 

 
 
Що стосується знайомства з процедурою вирішення конфліктних ситуацій в 

ХНАДУ (зокрема пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або 
корупцією тощо) 75% вказали, що знайомі, а 25% лише частково. Отже інформацію з 
цього питання треба поширити. 

 
Чи стикалися Ви під час навчання з випадками сексуальних домагань, 

дискримінацією та/або корупцією тощо? 

 
Під час навчання респонденти не стикалися з випадками сексуальних домагань, 

дискримінацією та/або корупцією тощо. 
 
Чи були віднайдені шляхи або процедури врегулювання конфліктної ситуації 

у разі Вашої залученості до неї? 

 
Ніхто із опитаних не був залучений до конфліктних ситуацій.  
 
 

 

 
небув(-ла) залучений(-на). 

 



Чи задоволені Ви рівнем дистанційного навчання? 

 
75% здобувачів рівнем дистанційного навчаннязадоволені частково, а 25% 

задоволені повністю. 
 
Ваші рекомендації/побажання щодо покращення освітнього середовища та 

матеріальних ресурсів на освітній програмі. 
 
Здобувачі вказали, що треба покращити організацію системи дистанційного 

навчання, а саме удосконалити пошук дисциплін за каталогами навчального сайту, та 
оновити комп’ютери. 

 


