
Анкета 

ЯКІСТЬ ОСВІТИ ОЧИМА СТУДЕНТІВ 
 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! 

Адміністрація навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я з метою 

підвищення якості освітнього процесу вивчає його стан і пропонує Вам взяти участь в 

анонімному опитуванні. Для цього просимо Вас надати свої відповіді у письмові формі на 

запропоновані запитання шляхом відмітки можливих варіантів (або запропонувати свій). 

Дякуємо за участь в анкетуванні! 

 

1. На якому курсі Ви навчаєтесь? 

 І курс бакалаврського рівня  

 ІІ курс бакалаврського рівня                                

 ІІІ курс бакалаврського рівня 

 ІV курс бакалаврського рівня 

 

 І курс магістерського рівня 

 ІІ курс магістерського рівня 

 

2. Вкажіть назву освітньої програми, на якій Ви навчаєтесь 

__________________________________________________________________________ 

 

3. З якою метою Ви здобуваєте вищу освіту? 

 

 

 

компетенції і стати висококваліфікованим фахівцем; 

 

 

 

 

4. Впорядкуйте за рейтингом компетентності, якими, на Вашу думку, повинен володіти 

сучасний викладач: 

Компетентність Місце  

культура зовнішнього вигляду викладача  

організаційна культура викладача  

доброзичливість і тактовність по відношенню до студентів  

спроможність діяти відповідно до морально-етичних і правових норм  

ерудиція й культура мовлення викладача  

об’єктивність та прозорість оцінювання знань студентів  

чіткість, доступність та зрозумілість викладу матеріалу  

уміння викликати інтерес до дисципліни  

володіння інформаційними технологіями  

творчий підхід до викладання навчального матеріалу  

володіння матеріалом і раціональне використання часу на занятті  

змістовна значущість і доступність матеріалу, що викладається  

здатність обирати форми і методи навчання, відповідні студентоцентрованому 

підходу  

 

уміння створювати команду, мотивувати учасників освітнього процесу до досягнення 

спільних цілей 

 

 



5. Вкажіть навчальні дисципліни, викладання яких, на Вашу думку, заслуговує позитивної 

оцінки: 

Назва дисципліни 
Лекційні заняття Практичні (семінарські, 

лабораторні) заняття 

   

   

   

   

 

6. Вкажіть навчальні дисципліни, викладання яких, на Вашу думку, вимагає поліпшення: 

Назва дисципліни 
Лекційні заняття Практичні (семінарські, 

лабораторні) заняття 

   

   

   

   

 

7. Вкажіть (у відсотках) які методами найчастіше застосовують викладачі на Вашій освітній 

програмі 

Вид методів Частота використання 

Традиційні, репродуктивні  

Репродуктивні з елементами сучасних інтерактивних технологій  

Активне використання сучасних інтерактивних технологій  

 

8. Висловіть свої пропозиції стосовно того, як підвищити якість освітнього процесу в 

університеті на Вашій освітній програмі:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 


