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Знеособлені дані результатів моніторингу  

 щодо визначення  потреб та ступеня задоволення наданням освітніх 

послуг  та роботою структурних підрозділів Військового інституту 

здобувачами вищої освіти 

 

 



Вибірка респондентів із числа здобувачів вищої освіти очної та 

заочної форми навчання  з 1-5 курси 

 

2 



3 

 

Питання: ″За якими критеріями Ви обрали для навчання 

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації  

імені Героїв Крут ″ 



4 
Питання: ″Чи задоволені Ви в цілому освітньою 

програмою?″ 



5 Питання: ″Як Ви оцінюєте організацію освітнього 

процесу у ВІТІ імені Героїв Крут?″ 



6 
Питання: ″ Чи відомо Вам про функціонування 

спортивних секцій  у ВІТІ?” 



7  

 

 

Питання: ″ Які проблеми найбільше ускладнюють 

процес Вашого навчання?″ 



8 
Питання: ″Чи зустрічалися Ви із фактами не 

об'єктивного оцінювання знань?″  



9 
Питання: ″ Оцініть якість роботи керівництва І-ІІІ 

факультетів на яких Ви навчаєтесь від  0 до 10 балів ″  

4%

14%

19%

26%

37%

Оцінювання респондентами якості роботи 
керівництва факультету у числовій шкалі від 0 до 

10 балів

6 балів 7 балів 8 балів 9 балів 10 балів



10 Питання: ″ Чи були випадки коли керівництво 

факультету або іншого підрозділу поводилося  

з Вами грубо або неуважно?″ 



11 Питання: ″ Як Ви оцінюєте академічну, інформаційну, 

психологічну підтримку з боку випускової кафедри, 

керівництва факультетів І-ІІІ, служб Військового інституту?″ 



12 
Питання: ″Чи доводилось Вам чути про конкретні 

випадки  корупції  у ВІТІ імені Героїв Крут?  ″ 



13 
Питання: ″Чи доводилось Вам  особисто протягом 

навчання давати неправомірну вигоду , подарунки?″ 



14 Питання: ″ Чи зіштовхувались Ви з випадками 

сексуальних домагань з боку викладачів?″ 



?″ 

Питання: ″ зіштовхувались Ви з випадками сексуальних 

домагань з боку викладачів?″ 
15 Питання: ″ Що потрібно робити, на Вашу думку, для  

покращення якості освітнього процесу  

у ВІТІ імені Героїв Крут?″ 



18 

Питання: ″Якщо б Ви знову вступали до Військового  

інституту телекомунікацій  та інформатизації імені 

 Героїв Крут, то….?″  
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18 

Висновки  

за результатами визначення потреб та ступеня задоволення 

наданням освітніх послуг  та роботою структурних підрозділів 

Військового інституту здобувачами вищої освіти  

17 

Із здобувачами вищої освіти з 1-5 курс І-ІІІ факультетів (наступні 

спеціальності: 172 ТР, 122 КН, 126 ІСТ, 253 ВУ, 255 ОВТ, 125 КБ). До 

опитування були залучені здобувачі очної та заочної форми навчання.  

Опитування здобувачів вищої освіти свідчить, що 99 % респондентів 

задоволені якістю надання освітніх послуг у Військовому інституті 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. 

У здобувачів вищої освіти є можливість відвідувати спортивні секції 

інституту за власним бажанням. У Збройних Силах України посилена 

складова з організації спеціальної фізичної підготовки та спорту у цілому. 

Заняття з спеціальної фізичної підготовки та спорту передбачені 

розпорядком дня та розкладом занять.   

ЗВО приймають участь в науково-дослідних роботах під час розробки 

кваліфікаційних та дипломних робіт. 

Проблемних питань у ході опитування не виявлено.  

Зауваження до викладачів та керівного складу відсутні. 

Одним із головних критеріїв вибору ЗВО є висока репутація інституту.  
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