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Відповіді студентів, сформовано у графіки, на основі аналізу яких можна 

стверджувати, що студенти у більшості зацікавлені дотримуватись принципів 

та правил академічної доброчесності, доступна інформація про права та 

обов’язки, а навчання в Університеті є безпечним для їхнього життя та 

здоров’я.  

«Середній» рівень задоволеності студентів: 

- соціальною підтримкою (проживання, харчування, стипендії, соціальна 

допомога тощо);  

- психологічною підтримкою (від куратора, інших викладачів, директора 

ННІ, фахівців);  

- інформативності щодо правил та процедури вирішення конфліктних 

ситуацій у Львівській політехніці;  

- правил та процедур надання пропозицій та розгляду скарг від студентів; 

порядок оскарження процедури проведення контрольних заходів. 

«Низький» рівень залучення студентів до перегляду ОПП та подання 

пропозицій щодо їх корегування, свідчить про те, що лише представники 



Студентського Самоврядування, в більшій мірі залучені до обговорення цих 

питань, а також студентам з високим рівнем успішності та публікаційної 

активності. 

Стосовно недоліків в організації освітнього процесу в Національному 

університеті «Львівська політехніка» здобувачі зазначали  різні оцінки, серед 

яких: 

- покращення умов проживання в гуртожитках,  

- підвищення температурного режиму в аудиторіях,  

- забезпечення коректної роботи ВНС,  

- вчасне надання доступу авторами курсів до навчальних дисциплін ВНС,  

- велика кількість теоретичних предметів в ОПП. 

 

Побажання та пропозиції та рекомендації щодо удосконалення якості 

освітньої програми та/чи освітнього процесу у Національному університеті 

«Львівська політехніка»: 

- більша кількість навчання в аудиторії; 

- бажання обирати не профільні предмети; 

- покращення технічного забезпечення аудиторій; 

- наявність методичних рекомендації до усіх практичних та лабораторних  

робіт; 

- впровадження більшої кількості практичних занять з вивчення 

комп'ютерних програм, що допоможуть в подальшому при 

працевлаштуванні; 

- зменшення годин вивчення дисципліни «Історія мистецтва та 

архітектури», але збільшення кількості практичних занять, пов'язаних 

безпосередньо з роботою дизайнера; 

- зменшення годин на викладання дисциплін Рисунок і Живопис, 

натомість ввести іноземну мову на постійній основі протягом усіх років 

навчання; 

- проведення більшої кількості відкритих лекції (для студентів та 

викладачів), на які б запрошували досвідчених фахівців для обміну 

практичним досвідом у реальному дизайн-проектуванні; 

- більше інформації про програми обміну студентами; 

- забезпечення психологічної підтримки студентам/викладачам . 

ВИСНОВКИ: Підсумовуючи результатами опитування здобувачів першого 

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

здобувачів задоволені організацією навчального процесу за спеціальністю 022 

«Дизайн». 


