
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ 
  

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ  

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 204 «ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА»   

ЩОДО ЯКОСТІ ОСВІТИ ЗА 2019-2020 РОКИ 



Якість освіти  у 2019-2020 навчальному році  оцінювали 4 

аспірантів (100%): 2 третього року навчання, 1 другого року 

навчання та 1 аспірант першого року навчання 

   спеціальності 204 – «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» 



Критерії оцінки 

1 Чи приймають участь здобувачі вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня у розробці і перегляді 

програм дисциплін?  

2 Чи є у Вас можливість оцінювати роботу своїх викладачів? 

3 Чи хотіли б Ви оцінювати зміст дисциплін та якість викладання? 

4 Чи є цікавою освіта, яку Ви отримуєте, чи стимулює вона  розвиток інтелекту та критичного мислення? 

5 Чи всі викладачі університету (факультету) висококваліфіковані та компетентні? 

6 Чи планували Ви заздалегідь навчатись за цією спеціальністю /освітньою програмою? 

7 Чи маєте Ви можливість швидко контактувати з викладачами, якщо виникає така необхідність? 

8 Чи є в університеті стабільний доступ до мережі Інтернет та інших баз даних для пошуку необхідних 

матеріалів? 

9 Розклад занять: чи є він ефективним та зручним для Вас? 

10 Чи маєте Ви можливість зустрічатись з керівництвом університету для звернень та пропозицій? 
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Дякуємо за увагу 


