
Результати анкетування здобувачів ОП «Середня освіта (Математика)» за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти 

2020-2021 II. cеместр 

 

1 Наскільки Ви задоволені графіком роботи Вашої кафедри? 

2 Наскільки Ви задоволені швидкістю обслуговування/вирішення справ на Вашій кафедрі? 

3 
Наскільки Ви задоволені ввічливістю та приязністю адміністративних працівників кафедри 
(завідувач кафедри, заступник завідувача, координатор, лаборант)? 

4 Наскільки Ви задоволені компетентністю адміністративних працівників кафедри? 

5 

Наскільки Ви задоволені роз’яснювальною (інформаційною) роботою в паперовій формі з 
боку працівників Відділу контингенту студентів та сприяння працевлаштуванню студентів і 
випускників? 

6 
Наскільки Ви задоволені роз’яснювальною (інформаційною) роботою в паперовій формі на 
Вашій кафедрі? 

7 
Наскільки Ви задоволені роз’яснювальною (інформаційною) роботою в електронній формі 
на Вашій кафедрі? 

8 Наскільки Ви задоволені розглядом скарг на Вашій кафедрі? 

9 Наскільки Ви загалом задоволені діловодством кафедри  з питань навчального процесу? 

 

 

 

 

 

 



 

Наскільки Ви задоволені роз’яснювальною 
(інформаційною) роботою в паперовій формі з 

боку працівників Відділу контингенту студентів та 
сприяння працевлаштуванню студентів і 

випускників?

a. teljes mértékben/a. повною мірою b. inkább igen/b. скоріше так

c. inkább nem/c. скоріше ні

Наскільки Ви задоволені роз’яснювальною 
(інформаційною) роботою в паперовій формі на 

Вашій кафедрі?

a. teljes mértékben/a. повною мірою b. inkább igen/b. скоріше так

c. inkább nem/c. скоріше ні

Наскільки Ви задоволені графіком роботи Вашої 
кафедри?

a. teljes mértékben/a. повною мірою

b. inkább igen/b. скоріше так

c. inkább nem/c. скоріше ні

X Erre a kérdésre nem tudok, nem kívánok válaszolni



 

 

 

Наскільки Ви задоволені швидкістю 
обслуговування/вирішення справ на Вашій 

кафедрі?

a. teljes mértékben/a. повною мірою b. inkább igen/b. скоріше так

d. egyáltalán nem/d. зовсім ні

Наскільки Ви задоволені роз’яснювальною 
(інформаційною) роботою в електронній формі 

на Вашій кафедрі?

a. teljes mértékben/a. повною мірою b. inkább igen/b. скоріше так

c. inkább nem/c. скоріше ні

Наскільки Ви задоволені ввічливістю та 
приязністю адміністративних працівників 
кафедри (завідувач кафедри, заступник 

завідувача, координатор, лаборант)?

a. teljes mértékben/a. повною мірою b. inkább igen/b. скоріше так



 

 

 

Наскільки Ви задоволені розглядом скарг на 
Вашій кафедрі?

a. teljes mértékben/a. повною мірою

b. inkább igen/b. скоріше так

X Erre a kérdésre nem tudok, nem kívánok válaszolni

Наскільки Ви загалом задоволені діловодством 
кафедри  з питань навчального процесу?

a. teljes mértékben/a. повною мірою b. inkább igen/b. скоріше так

Наскільки Ви задоволені компетентністю 
адміністративних працівників кафедри?

a. teljes mértékben/a. повною мірою b. inkább igen/b. скоріше так

c. inkább nem/c. скоріше ні



 

Як часто Ви користуєтеся послугами адміністрації 
кафедр?

a. heti rendszerességgel/a. щотижня

c. kevesebbszer mint havonta/c. рідше, ніж раз у місяць

d. félévente egy-két alkalommal/d. раз-двічі на семестр


