
 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Ректор 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

«23» грудня 2022  р.               м. Івано-Франківськ                                       № 111 
 

 

Про опитування здобувачів 4 курсу першого (бакалаврського) 

та 2 курсу другого (магістерського) рівнів вищої  

освіти денної та заочної форм навчання  

щодо якості організації та змістового  

наповнення практик в ХДУ 

 

  

На виконання Закону України «Про вищу освіту» (зі змінами та доповненнями), Закону 

України «Про освіту» (зі змінами та доповненнями), відповідно до Положення про 

акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 № 977), Положення про освітню 

програму в Херсонському державному університеті (наказ від 03.03.2020 № 242-Д), Порядку 

опитування здобувачів щодо якості освіти та освітнього процесу у Херсонському 

державному університеті (наказ від 27.12.2019 № 1129-Д) та з метою організації зворотнього 

зв’язку із здобувачами вищої освіти, покращення якості організації та змістового наповнення 

практик в університеті  

 

ВИДАЮ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 

 

1. Гарантам освітніх програм разом із помічниками деканів із забезпечення якості освіти: 

– до 30.12.2022 р. провести дистанційні збори зі здобувачами 4 курсу першого 

(бакалаврського) та 2 курсу другого (магістерського) рівнів вищої освіти денної та заочної 

форм навчання стосовно термінів та процедури проведення дистанційного опитування щодо 

якості організації та змістового наповнення практик в ХДУ, ознайомивши із інструкцією 

проходження опитування здобувачами на сайті KSU24 (додаток); 

– до 03.02.2023 організувати проходження дистанційного опитування здобувачів 4 курсу 

першого (бакалаврського) та 2 курсу другого (магістерського) рівнів вищої освіти денної та 

заочної форм навчання щодо якості організації та змістового наповнення практик на сайті 

KSU24 . 

2. Керівниці відділу забезпечення якості освіти Черкашиній Т.О. до 20.03.2023 

організувати підготовку аналітичного звіту за результатами опитування та надати його на 

ознайомлення ректору. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівницю відділу забезпечення 

якості освіти Черкашину Т.О. 

 

 

Ректор                                                                                        Олександр СПІВАКОВСЬКИЙ 

 

 

 
Тетяна Черкашина 

 

Ознайомити: проректорів, деканів факультетів, помічників деканів із забезпечення якості освіти факультетів, 

завідувачів кафедр, гарантів освітніх програм, відділ забезпечення якості освіти. 



 

Додаток 

 

Інструкція для проходження опитування здобувачем 

 

Шановні здобувачі, звертаємо вашу увагу, що опитування, котрі 

проводяться на сайті  KSU24, є АНОНІМНИМИ. 

 Авторизація в системі не означає, що авторизований користувач буде 

відображатися у результатах опитування. 

 

 

1. Авторизуйтесь на сайті KSU24 за допомогою зручного вам способу:  

a. Авторизація за допомогою логіну та паролю 

b. Авторизація за допомогою сервісу Google 

c. Авторизація за допомогою сервісу Microsoft 

 

 
 

2. Перейдіть на сторінку з опитуваннями натиснувши на іконку, що 

зображена на зображенні нижче: 

 



3. На сторінці Ви побачите усі опитування, що необхідно пройти. Щоб 

пройти опитування натисність на кнопку «Пройти опитування» біля 

відповідного опитування. 

 

 

 
 

4. Після чого відкриється панель з опитуванням. Відповівши на усі 

запитання, необхідно натиснути на кнопку «Зберегти відповідь» для 

завершення опитування. 

 

 

 
 

 
5. Після проходження, пройдене Вами опитування зникне зі сторінки. 



 

 

Також можна скористатися відео-інструкцією за покликанням: 

https://universityks-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kyrylo_valiaiev_university_ks_ua/ERiJ0lZ_OHFC

mF6kVzR4B8QBFWxEKXXJHDXN8COvHb4A_w  
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