АНКЕТА
Шановні здобувачі, запрошуємо Вас взяти участь в опитуванні і висловити
свою думку щодо всіх наведених в анкеті питань, оскільки лише сукупність
Ваших відповідей дозволить нам удосконалити та покращити якість освітніх
послуг, що надаються Львівським державним університетом внутрішніх справ.
Дякуємо за співпрацю!
Розділ 1. Навчання і викладання за освітньою програмою
1. На Вашу думку, чи методи навчання і викладання на освітньонауковій програмі (ОНП) відповідають принципам академічної
свободи?
Так
Ні
Частково
Важко оцінити
97 %
1,5 %
1,5 %
Розділ 2. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та
академічна доброчесність
2. Як і коли інформація про форми контрольних заходів та критерії
оцінювання доводяться до Вас? (вкажіть у довільній формі)
- На першому занятті ( + 4)
- Усно, засобами комунікації. А також дана інформація міститься на сайті
- Мобільним зв’язком, під час занять
- На постійній основі. На особисту електронну скриньку та в усній форм у
закладі вищої освіти
- В усній формі (+ 2)
- На сайті ЛьвДУВС, електронна пошта, месенджер (+1)
- Вчасно по телефонному дзвінку та емейл розсилці (+1)
- Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання
доводяться регулярно здобувачам Д та А. Викладачами ЛьвДУВС в усній
формі. Крім цього уся необхідна інформація додатково відправляється на
електронну пошту безпосередньо кожному аспіранту (+1)
- Шляхом ознайомлення з відповідними положеннями на сайті університету
та в усній формі від керівника (+1)
- Доводиться на першому заняття викладачем, також вся інформація
розміщена на сайті університету (+5)
- Своєчасно та в достатній кількості
- Заздалегідь шляхом надсилання повідомлень на електронну пошту,
розміщення інформації на сайті та безпосередньо на кафедрі
- В усній формі та шляхом ознайомлення із відповідними положеннями на
сайті ВНЗ (+2)
- Завчасно, за допомогою засобів комунікації та зв’язку (+2)
- Заздалегідь, перед початком проведення контрольного заходу
- Через ознайомлення у контрольній відомості

- Відображається у робочій програмі, повідомляється усно неодноразово
працівниками ВООНП (Д та А(А)), розміщено на сайті університету
інформація щодо контрольних заходів
- В усній формі, перед початком заняття, на початку навчального року, перед
початком сесії в залежності від виду контрольних заходів
- Шляхом усного та письмового повідомлення (+1)
- Безпосередньо по телефону, надсилання на мейл, надсилання в
месенджері, завжди вчасно
- Під час відвідування занять
- Вчасно, з достатньою кількістю часу до дедлайнів
- На першому занятті, в усній формі та ознайомленням на сайті ВНЗ
- Вказана інформація розміщена на загальнодоступному сайті університету,
доводиться викладачами та працівниками аспірантури та ад’юнктури
- Вчасно
- Працівниками аспірантури та викладачами ЛьвДУВС. На першому занятті
та засобами комунікації
- Через телефонний зв'язок, вайбер, особиста бесіда
- На першому занятті, усно, в електронній формі (+3)
- На перших заняттях викладачами, завідувачем аспірантури, також
інформація є на сайті (+3)
- Завчасно, в телефонному режимі
- На консультації перед екзаменом чи заліком
- Згідно вимог
- Засобами електронного та телефонного зв’язку, а також безпосередніми
роз’ясненнями та повідомленнями (+2)
- Вчасно, на першому занятті, телефонним зв’язком, електронною поштою
- В усній формі або цифровим листуванням
- Інформація про всі форми контролю та оцінювання відображаються в
робочій програмі навчальної дисципліни. Обов1язковими розділами
програми є «Методи оцінювання», «Критерії оцінювання», «Розподіл балів
підсумкової оцінки», «Шкала оцінювання ЛьвДУВС». У робочій програмі
навчальної дисципліни також зазначаються умови допуску (можливі
причини недопуску) до підсумкового контролю, вимоги до представлення
робіт на проміжний і підсумковий перегляд, можливість і умови отримання
підсумкової оцінки, можливість отримання додаткових балів, їхній
розподіл і опис додаткових завдань, а також уся інша інформація, яка
впливає на оцінку аспіранта

3. Як у ЛьвДУВС урегульовується порядок повторного проходження
контрольних заходів? (вкажіть у довільній формі)
- Здачею талонів. Вся інформація міститься на сайті (+3)
- Відповідно до нормативних документів університету
- Не проходив(-ла) повторно (+7)
- Відповідним положенням

-

-

-

-

Відповідно до діючих НПД, інструкцій, положень, наказів (+2)
Доступно, прозоро, інформативно (+1)
Контрольовано та дисципліновано
Відповідно до Положення про підготовку наукових і наково-педагогічних
кадрів (+3)
Не проходила повторно контрольні заходи. За необхідності уся інформація
про повторні контрольні заходи доводиться викладачами та виставляється
на сайті університету (+10)
Не було такої необхідності
Згідно положення про організацію освітнього процесу у ЛьвДУВС (+1)
Врегульовується внутрішніми НПА (+4)
Шляхом перескладання через талон № 2
Перескладання у разі отримання негативного результату
Відповідно до встановленого порядку та згідно із нормативними вимогами
Академічною заборгованістю, яку можна ліквідувати до початку
наступного семестру. Перший раз – науково-педагогічному працівнику за
талоном № 2, другий – комісії за талоном К
Задовільно
Підсумкова семестрова оцінка виставляється за національною 100бальною шкалою, у випадку, якщо вона становить менше 50-ти балів,
академічна заборгованість складається повторно (перескладається) за
талоном № 2, у разі повторної нездачі – за талоном К.
Мені невідомо (+2)
Підхід до здобувачів дуже оптимальний, враховують час, можливість
здобувачів для повторного проходження контрольних заходів.
Нормативними документами, розміщеними на сайті (+1)
Зрозуміло, без зауважень
Вчасно повідомляється
Згідно вимог
Відповідно до положень, розміщених на сайті (+2)
Нормативно
Відповідно до порядку у положенні, на сайті є відповідна інформація

4. Як у ЛьвДУВС урегульовується порядок оскарження процедури та
результатів проведення контрольних заходів? (вкажіть у довільній
формі)
- Апеляція. Процедура описана на сайті (+4)
- Відповідно до нормативних документів університету
- Не оскаржував(-ла) (+7)
- Відповідними положеннями, розміщеними на сайті (+3)
- Відповідно до діючих НПД, інструкцій, положень, наказів (+1)
- Такий порядок не проходила (+1)

- Якісно, швидко і прозоро
- Положенням про організацію освітнього процесу у ЛьвДУВС (+6)
- Не оскаржувала процедури та результати проведення контрольних заходів.
Вказана процедура виставлена на сайті університету. (+5)
- Не було такої необхідності
- Здобувач вищої освіти, який не погоджується з виставленою у відомість
під у відомість під час семестрового контрою оцінкою, має право
звернутись з письмовою апеляцією до декана факультету не пізніше, ніж
наступного робочого дня після оголошення результатів. Лектор з цієї
навчальної дисципліни і завідувач кафедри або призначений ним науковопедагогічний працівник зобов’язані розглянути апеляцію у присутності
здобувача вищої освіти упродовж двох робочих днів і прийняти остаточне
рішення щодо оцінки роботи. Якщо здобувач вищої освіти не звернувся з
апеляцією у встановлений термін, то оцінка, виставлена викладачем під час
перевірки завдання, є остаточною. Результат розгляду апеляції фіксується
на письмовій роботі здобувача вищої освіти і підтверджується підписами
відповідних науково-педагогічних працівників. Після цього науковопедагогічний працівник вносить оцінку до талону № 1, який здобувач
вищої освіти отримує в деканаті (+1)
- Врегульовується внутрішніми НПА (+4)
- Шляхом звернення через заяву (+2)
- Через відповідну процедуру апеляції, комісії
- Аспірант має право звернутись із заявою в день оголошення результатів
контролю та створюється апеляційна комісія для проведення повторного
заліку
- Відповідно до встановленого порядку та згідно із законодавчими вимогами
- Письмовою апеляцією, не пізніше наступного робочого дня після
оголошення результатів.
- Задовільно
- Здобувач має право звернутись з письмовою апеляцією
- Положенням про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів
університету ЛьвДУВС
- Шляхом неправильних відповідей та можливість повторної перездачі
- Нормативними документами, розміщеними на сайті (+2)
- Добре, без зауважень
- Не стикався, не знаю (+2)
- Згідно методичних рекомендацій
- Апеляцією, потрібна інформація міститься у положенні
- Згідно визначеного порядку
5. Як у ЛьвДУВС популяризується академічна доброчесність серед
здобувачів вищої освіти ОНП? (вкажіть у довільній формі)

- На високому рівні. Проводяться зустрічі, проговорюється викладачами та
працівниками
- Діє система «Антиплагіат». Проводяться зустрічі та роз’яснювальні лекції
(+6)
- Проводяться лекції по антиплагіату, проводяться роз’яснювальні лекції,
роботи перевіряються (+1)
- Проведено низку заходів та лекцій
- Система «Антиплагіат» (+5)
- Високо популяризується
- Систематично проводиться роз’яснювальна робота, науково-практичні
заходи з питань академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти
ОНП (+1)
- Шляхом висвітлення даної інформації на сайті університету та у
положеннях щодо антиплагіату (+3)
- Робота кафедри, наукові гуртки кафедри. Піврічна і щорічна атестація,
звітування. Крім того практично на кожному занятті викладачі звертають
увагу на дотримання етичних правил та норм при написанні наукових
праць. Бесіди з антиплагіату (+2)
- Важко сказати
- Шляхом проведення інформаційних заходів
- Здійснення анкетування учасників наукового та освітнього процесів на
предмет порушень академічної доброчесності
- Робота кафедри, наукові гуртки. Система «Антиплагіат» (+1)
- За допомогою роз’яснювальної роботи, комунікацій зі здобувачем (+2)
- Заохочення до наукової діяльності
- Ведуться роз’яснювальні роботи з аспірантами та тему «академічна
доброчесність», було проведено лекцію, а саме роз’яснення аспірантам
відповідно про плагіат, хабарництво і т.д.
- Про принципи та зміст доброчесності повідомляють здобувачам вищої
освіти ЛьвДУВС та доступними способами сприяють і заохочують до
академічної доброчесності
- Формування мотивації педагогічних науково-педагогічних та наукових
працівників до дотримання АД, санкції за порушення АД, перевірка на
плагіат дисертаційних робіт
- Задовільно (+1)
- АД популяризується серед здобувачів шляхом: самостійного виконання
навчальних завдань; посилання на джерела інформації; отримання норм
законодавства про авторське право; надання достовірної інформації про
результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності
- Перевірка академічних письмових робіт на наявність плагіату, роз’яснення
з боку викладацького складу поняття та необхідність дотримання
принципів академічної доброчесності

- Доводиться положення про антиплагіатну система ЛьвДУВС, звертається
увага на обов’язковість посилань на джерела інформації
- Кожен орієнтується на кращий результат
- На високому рівні (+4)
- Відмінно, без зауважень
- Не знаю
- Проводяться роз’яснювальні роботи (+1)
- Згідно закону
- Проводилась лекція і зустріч по антиплагіату. Контролюється і
перевіряється робота на відповідні порушення
- Максимально нормативно
- Проведено зустрічі. Постійно пояснюється викладачами та працівниками
(+3)
- Попередженнями щодо відповідальності за її порушення та заохоченнями
її реалізації
- Ознайомлюють з відповідною інформацією
- Інформаційна база, за допомогою якої здійснюється популяризація
принципів академічної доброчесності та підвищення рівня обізнаності всіх
учасників освітньо-наукової діяльності у ЛьвДУВС у питаннях
академічної доброчесності та основними складовими якої є:
- інформаційні та методичні матеріали, присвячені інформаційній
грамотності та попередженню плагіату, які створені спільно з
представниками компаній-розробників програм перевірки робіт на
унікальність;
- інформаційні матеріали щодо корпоративної культури на робочому місці
та переваг чесного навчання, які створенні спільно з представниками
роботодавців;
- матеріали присвячені популяризації принципів академічної доброчесності
серед осіб, що здобувають вищу освіту (банери, інфографіка, роздаткові
матеріали тощо).
Розділ 3. Освітнє середовище
1. Чи задоволені Ви рівнем підтримки здобувачів вищої освіти ОНП?
Так
Ні
Частково
Важко оцінити
100%
2. Які форми підтримки здобувачів вищої освіти ОНП Вам відомі?
освітня
68% організаційна
58% інформаційна
71 %
консультативна
39% соціальна
12 % інша _______________

3. Чи відомі Вам політика та процедури врегулювання конфліктних
ситуацій у ЛьвДУВС (включаючи пов’язаних із сексуальними
домаганнями, дискримінацією та корупцією)?
Так
Ні
Частково
Важко оцінити
62 %
13 %
19%
46%
4. Чи відомі Вам приклади застосування процедур врегулювання
конфліктних ситуацій під час реалізації ОНП? Якщо так, вкажіть,
будь ласка.
Так
Ні
Частково
Важко оцінити
3%
84 %
9%
4%
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________

Розділ 4. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
1. Чи Ви маєте можливість брати участь у процедурах внутрішнього
забезпечення якості ОНП через самоврядування здобувачів? Якщо
так, то яким чином? (вкажіть у довільній формі)
Так
Ні
Частково
Важко оцінити
57
7%
23 %
13 %
- Через форум аспірантів та ад’юнктів ЛьвДУВС, а також через наукове
товариство студентів та молодих вчених ЛьвДУВС (+3)
- Є така можливість. Але на даний час не являюсь членом самоврядування
здобувачів чи наукових гуртків (+3)
- Маю можливість, однак не беру участь (+8)
- Можливість є, але через зайнятість я участі не беру. Працівники кафедри
періодично проводять анкетування аспірантів щодо якості ОНП та
проводять заходи на яких обговорюють такі питання
- На засіданні кафедри, через засоби масової інформації (фейсбук) (+3)
- Відповідно до встановленого порядку
- Ми можемо брати участь у загальній політиці, стратегія і процедури
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ЛьвДУВС
та у розподілі відповідальності за удосконалення внутрішньої системи
забезпечення якості, що передбачає низку завдань і процедур, моніторингу
та аналізу результатів діяльності на всіх рівнях організаційної структури
ЛьвДУВС, в тому числі щодо забезпечення якісного здобуття знань,
навичок та інших компетентностей відповідно до стандартів вищої освіти

58 Чи є, на Вашу думку, недоліки в ОНП та/або освітній діяльності з
реалізації ОНП? Якщо були такі недоліки, як у ЛьвДУВС
відреагували на них? (вкажіть у довільній формі)
Так
Ні
Частково
Важко оцінити
1%
96 %
23 %
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

