
Анкета 

ЯКІСТЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! 

Кафедра фізичної терапії, ерготерапії з метою поліпшення якості освітніх програм, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 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. Вкажіть ступінь вищої освіти та назву освітньо-профєсійної програми за якою Ви навчаєтеся: 

____________________________________________________________________________________ 

2. Чи всі дисципліни, які Ви вивчаєте, потрібні для фахової діяльності та особистісного зростання? 

а) так 

б) потрібних більшість 

в) потрібних меншість 

г) інша думка_____________________________________________________________________ 

3. Чи дотримується, на Вашу думку, логічний взаємозв’язок у процесі викладання дисциплін на 

освітньо-професійній програмі, за якою Ви навчаєтеся? 

а) так 

б) частково 

в) ні 

г) інша думка_____________________________________________________________________ 

 

4. Чи помітили Ви дублювання змісту навчальних дисциплін у структурі освітньо-професійної 

програми, за якою навчаєтеся? 

а) так 

б) частково 

в) ні 

 

5. Якщо  має місце дублювання змісту навчальних дисциплін, то вкажіть їх назви: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6. Які дисципліни, окрім наявних, на Вашу думку, варто включити у блоки загальної та 

професійної підготовки освітньо-професійної програми? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

7. Які дисципліни, з наявних, на Вашу думку, варто виключити з освітньо-професійної програми, 

як непотрібні? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

8. Чи здійснюється за Вашою освітньо-професійною програмою вільний вибір навчальних 

дисциплін?  

а) так 

б)частково 

в) ні 

     г) інша думка______________________________________________________________________ 

 



9.  Назвіть перешкоди, які не дозволяють Вам здійснити вільний вибір дисциплін, якщо таке має 

місце. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

10. Чи вистачає Вам часу на вивчення навчального матеріалу, відведеного на самостійне 

опрацювання? 

а) цілком вистачає  

 б) здебільшого вистачає 

в) вистачає частково 

г) взагалі не вистачає 

д) інша думка ______________________________________________________________________ 

11. Чи достатній обсяг практичної підготовки у структурі освітньо-професійної програми, за якою 

Ви навчаєтеся? 

а) так 

б) частково 

в) ні 

г) інша думка______________________________________________________________________ 

 

12. Оцініть свій рівень задоволеності компетентностями, сформованими під час проходження 

практики. 

а) високий 

б) достатній 

в) задовільний 

г) низький 

д) інша відповідь ___________________________________________________________________ 

 

13. На скільки співпадають Ваші очікування щодо освітньо-професійної програми з її змістом та 

шляхами реалізації? 

а) цілком співпадають 

б) здебільшого співпадають 

в) співпадають частково 

г) взагалі не співпадають 

д) інша думка _____________________________________________________________________ 

 

14. Чи зможе забезпечити наявний зміст освітньо-професійної програми (набір нормативних та 

вибіркових навчальних дисциплін) в майбутньому Вашу успішну діяльність за спеціальністю? 

а) так 

б) частково 

в) ні 

г) інша думка ______________________________________________________________________ 

 

15. Вкажіть види підтримки, яка, на Ваш погляд, надається студентам під час навчання в 

Університеті на належному рівні. 

а) освітня 

б) організаційна 

в) інформаційна 

г) консультативна 

д) соціальна 

е) інша думка ______________________________________________________________________ 

 

 



 

  


