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
100 %
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)
- Вчасно (+1)
- Усно, засобами комунікації, електронною поштою. А також дана
інформація міститься на сайті (+2)
- Засобами телефонного зв’язку, месенжерами
- Телефонним зв’язком, електронною поштою (+1)
- Вчасно, завдяки засобам зв’язку та розміщенню графіків на сайті
- Інформацію викладено у положенні та виставлено на сайті (+1)
- Складається розклад. Критерії оцінювання зазначені в робочих програмах
навчальних дисциплін
- Безпосередньо по телефону, надсиланням на електронну пошту,
надсилання на месенжер, завжди вчасно
- Мобільний телефон, е-пошта, месенджер (+2)
- Через сайт та у відділі аспірантури
- Сповіщення науковим керівником, консультації викладачів
- Шляхом комунікації, через месенджер, електронну пошту, по телефону
- Шляхом розміщення інформації у навчальних програмах навчальних
дисциплін, розміщення інформації на сайті університету, доведення
інформації викладачами на першому занятті
- Як на сайті, так і в групах
- Щоразу за необхідності, а також обов’язково перед сесіями через пряме
спілкування та повідомленням працівників уповноважених підрозділів
ЛьвДУВС
- Керівниками перед початком сесії
- Усні бесіди, електронні варіанти

- На першому занятті усно викладачем, також завантажено на сайті
університету
- На сайті ЗВО, а також додатково викладачем
- Під час атестації та при зустрічах на кафедрі
- Декілька тижнів до заходу
- Вся необхідна інформація доводиться заздалегідь. Інформування
здійснюється шляхом телефонних дзвінків, розсилки інформації по
електронній пошті.
- На передодні екзаменів, заліків, на консультації
- Поштою, розмовами
- Усно, при першому семінарському занятті
- Засобами зв’язку та комунікацій
3. Як у ЛьвДУВС урегульовується порядок повторного проходження
контрольних заходів? (вкажіть у довільній формі)
- Відповідно до нормативних документів університету (+5)
- Перездача (+2)
- У вигляді іспитів, заліків, опитуваннях (+1)
- Не виникало такої потреби
- Згідно вимог та положень відповідних структурних підрозділів
- Вказано в положенні
- Інформацію викладено у положенні та виставлено на сайті (+1)
- Положення про організацію освітнього процесу (+3)
- Положення ЛьвДУВС (+2)
- Не доводилось проходити (+2)
- Здобувач вищої освіти за умовами відпрацювання заборгованості складає
залік або екзамен за талоном №2 або №К
- Шляхом звернення до уповноваженого підрозділу ЛьвДУВС або
викладача відповідної дисципліни
- Є інформація на сайті університету
- Регулюється положенням про повторне проходження контрольних заходів
4. Як у ЛьвДУВС урегульовується порядок оскарження процедури та
результатів проведення контрольних заходів? (вкажіть у довільній
формі)
- Не виникало потреби (+7)
- У письмовій формі, через надання відповідної апеляційної заяви/рапорту
- Викладено в положенні
- Процедура апеляції
- Положенням про організацію освітнього процесу у ЛьвДУВС (+3)
- Відповідним положенням (+2)

- Відповідно до нормативних документів університету (+1)
- Не доводилось проходити (+3)
- Письмова апеляція здобувачем до декана факультету не пізніше, ніж
наступного робочого дня після оголошення результатів
- Через звернення до викладачів, керівництва університету, наукових
керівників зі скаргами у письмовій формі з обґрунтуванням
- Є інформація на сайті університету
- Справедливо
- Можна звернутись з відповідною апеляцією не пізніше, ніж наступний
робочий день після оголошення результатів
5. Як у ЛьвДУВС популяризується академічна доброчесність серед
здобувачів вищої освіти ОНП? (вкажіть у довільній формі)
- Інтенсивно
- Діє система «Антиплагіат». Проводяться зустрічі та роз’яснювальні лекції
(+2)
- Проводяться роз’яснення (+1)
- Проводяться лекції, бесіди, обговорення (+1)
- Шляхом нагадувань
- В усній формі, наявне положення про антиплагіат
- Проводять семінари, діє антиплагіатна система
- В усних формах
- Шляхом самостійного виконання навчальних завдань, посилання на
джерела інформації, у разі використання ідей, тверджень, відомостей,
дотримання норм законодавства про авторське право, надання достовірної
інформації про результати навчальної діяльності
- Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої
діяльності та вищої освіти у ЛьвДУВС (+3)
- Відповідним положенням
- Системою «Антиплагіат», Антикорупційною програмою
- Проводяться зустрічі, запрошуються спеціалісти, оголошується на сайті
університету
- Ведуться бесіди між здобувачами та представниками університету,
зустрічі та семінари на теми доброчесності та антиплагіату
- Шляхом проведення семінарів, розміщення інформації на сайті
- Інформаційні заходи роз’яснювального характеру (+1)
- Проводиться відповідна робота щодо здобувачів
- Через постійні семінари, інформаційні повідомлення
- Проводяться зустрічі з відповідальними за академічну доброчесність в
університеті
- Проводяться лекції, викладачі та керівництво постійно про це
наголошують

- Проводяться систематично заняття з викладачами
- Якісно та ефективно
- Шляхом створення інформативної бази, сприяння та забезпечення
академічної доброчесності
- У вигляді спілкування (інформаційна форма)
- Розповідають на заняттях
- Проводяться зустрічі, консультації
Розділ 3. Освітнє середовище
1. Чи задоволені Ви рівнем підтримки здобувачів вищої освіти ОНП?
Так
Ні
Частково
Важко оцінити
96%
4%
2. Які форми підтримки здобувачів вищої освіти ОНП Вам відомі?
освітня
85% організаційна
60% інформаційна
48 %
консультативна
65% соціальна
11 % інша 1% ____________
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
54 %
29%
13%
4%
4. Чи відомі Вам приклади застосування процедур врегулювання
конфліктних ситуацій під час реалізації ОНП? Якщо так, вкажіть,
будь ласка.
Так
Ні
Частково
Важко оцінити
15%
69%
8%
8%
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________

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
69%
10%
11 %
10%
- Можливість наявна, на разі потреби не виникало
- Група у фейсбуці
- У науковому товаристві

- Участь у самоврядуванні здобувачів (+3)
- Самоврядування студентів та аспірантів (наукові гуртки), група аспірантів
та ад’юнктів у фейсбуці
- Через спільноту аспірантів та уповноваженні структури університету,
наукове товариство та науково-практичні гуртки
- Через внесення рекомендацій
- Через форум аспірантів та ад’юнктів ЛьвДУВС, а також через наукове
товариство студентів та молодих вчених ЛьвДУВС (+2)
57 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
88%
6%
6%
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

