
 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

За результатами проведеного опитування здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти спеціальності 125 Кібербезпека щодо якості освітнього 

процесу в Національному університеті “Львівська політехніка” 
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Метою проведення опитування є моніторинг задоволеності здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 125 Кібербезпека 

наданням освітніх послуг та рівнем викладання дисциплін спеціальності у 

Національному університеті «Львівська політехніка». 

Відповідно до поставленої мети було проведено опитування 

(анкетування) здобувачів, результати якого відображені у звіті.  

В опитуванні взяли участь 47 здобувачів, які навчаються за спеціальністю 

125 Кібербезпека,. Здобувачам було запропоновано відповісти на 12 запитань. 

Статистика по всіх питаннях наведена на діаграмах нижче. 

 

1. Степінь актуальності інформації, що викладається 

 

 

2. Степінь доступності матеріалу для розуміння 

 

 



3. Степінь відповідності інформації, що викладається, сучасним вимогам 

професії  

 

 

4. Степінь компетентності викладачів у матеріалі  

 

 

5. Степінь доступності викладення матеріалу 

 

 



6. Якість супроводу самостійної роботи студентів, наявності методичних  

матеріалів і рекомендацій 

 

 

7. Степінь доступності рекомендованої літератури в бібліотечному фонді або 

в мережі інтернет 

 

 

 8. Справедливість оцінки знань студентів  

 



 

9. Степінь матеріально-технічного забезпечення навчання 

 

 

 

 

 

 

10. Дайте комплексну оцінку якості освіти за десятибальною шкалою, де 1 – 

найнижча, а 10 найвища оцінка 

 

 

 

 

 

 



11. Скільки годин на тиждень Ви приділяєте самостійній роботі з навчальних 

дисциплін 

 

12. Як ви вважаєте, чи вистачає знань, отриманих на кафедрі ЗІ і кафедрі БІТ, 

для успішної роботи за фахом(1 – так вистарчає, повністю; 2- ні, не вистачає 

практичних навичок; 3- ні, не вистачає практичних навичок; 4- ні, не вистачає 

ні теоретичної підготовки, ні практичних навичок) 

 

 

13. Які заходи щодо підвищення якості освіти Ви могли б запропонувати 

Стосовно зауважень та побажань щодо удосконалення освітнього 

процесу, то 28 здобувачів висловили побажання, щодо збільшення кількості 

практичних занять, з можливістю практики на місцях потенційної роботи. 20 

здобувачів висловили думку, що  доцільно було б проводити окремі практичні 

заняття на базі підприємств, що займаються питаннями технічного захисту 

інформації. Стосовно пропозицій, то 5 здобувачі висловили пропозицію по 



оптимізації розкладу занять для студентів. 5 здобувачів висловили пропозицію 

по збільшенню кількості лабораторій для закріплення практичних навичок. 

Загалом за результатами опитування здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти можна зробити висновок, що більшість 

здобувачів задоволені організацією навчального процесу за спеціальністю 125 

Кібербезпека,  
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