
Анкета 

КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! 

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

поліпшення якості освітнього процесу, 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. В який період вивчення навчальної дисципліни презентовано її зміст, систему та критерії 

оцінювання? 

а) на одному із перших занять; 

б) всередині семестру; 

в) в кінці семестру; 

г) зовсім не презентовано; 

д) інша думка _________________________________________________________________ 

 

2. В яких документах відображено зміст навчальної дисципліни, систему та критерії 

оцінювання навчальних досягнень? 

а) тексти лекцій; 

б) робоча програма навчальної дисципліни; 

в) плани семінарських (практичних) занять; 

г) опис дисципліни; 

д) ніде не відображено 

е) інша думка _________________________________________________________________ 

 

3. Чи маєте Ви вільний доступ до інформації про терміни і форми контрольних заходів та 

критерії оцінювання навчальних досягнень? 

а) так    

б) частково   

в) ні        

г) інша думка _________________________________________________________________  

 

4. Чи задоволені Ви різноманітністю форм контролю, які застосовуються під час навчання? 

а) так    

б) частково   

в) ні        

г) інша думка _________________________________________________________________  

 

5. Які, на Вашу думку, форми контролю вартувало б застосовувати під час навчання частіше? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Які, на Вашу думку, нові форми контролю вартувало б запровадити і застосовувати під час 

навчання? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



7. Від яких форм контрольних заходів, на Вашу думку, доцільно відмовитися через низьку 

ефективність? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Назвіть форми контрольних заходів, які, на Вашу думку, дозволяють найбільш ефективно 

перевірити досягнення програмних результатів навчання. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  
 

9. Наскільки об’єктивним та адекватним є оцінювання знань, умінь та навичок, що 

застосовується під час в університеті? 

а) цілком об’єктивне та адекватне 

б) здебільшого об’єктивне та адекватне  

в) зі значними елементами суб’єктивізму та не цілком адекватне 

г) зовсім не об’єктивне та не адекватне 

д) інша думка _________________________________________________________________ 

 

10. Чи здійснюється аргументація та коментування науково-педагогічними працівниками 

отриманих оцінок у розрізі програмних результатів навчання? 

а) так    

б) здебільшого здійснюється   

в) здійснюється зрідка 

г) ні        

д) інша думка _________________________________________________________________ 

 

11. Які зміни Ви б запропонували для покращення ефективності контролю, забезпечення 

його об’єктивності та доступності? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


