
ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! 
  

Запрошуємо Вас до участі в опитуванні, спрямованому на з’ясування рівня 
задоволеності організацією освітнього процесу в ЕІДМУ «КПУ». Уважно прочитайте 
запитання та запропоновані варіанти відповідей на них і позначте ті, котрі найбільше 
збігаються з Вашою думкою.  

Анкета анонімна. Отримані результати будуть використані виключно в 
узагальненому вигляді. 

АНКЕТА 
  

1. Наскільки комфортно Вам навчатися в ЕІДМУ «КПУ»? 
1. достатньо комфортно; 
2. частково комфортно; 
3. зовсім не комфортно. 

 
2. Що з перерахованого найбільше захоплює Вас в ЕІДМУ «КПУ»? 

1. освітній процес;  
2. можливість брати участь у різноманітних позанавчальних заходах (зустрічі з цікавими 

людьми, конференції тощо);  
3. загальна атмосфера в інституті; 
4. спілкування з одногрупниками; 
5. Ваш варіант відповіді _______________________________________________ 

 
3. З якими проблемами Ви найчастіше зіштовхувалися упродовж навчання? 

1. важко адаптуватися до незвичних умов навчання (розклад, вимоги, модулі тощо); 
2. важко знайти спільну мову з одногрупниками; 
3. важко знайти спільну мову з викладачами; 
4. не вистачає уваги та допомоги кураторів; 
5. необ’єктивне оцінювання навчальних досягнень; 
6. нецікавий та складний виклад навчального матеріалу; 
7. професійна некомпетентність викладача; 
8. спізнювання чи пропуски викладачем заняття; 
9. слабка матеріально-технічна база; 
10. суттєвих проблем не виникало; 
11. Ваш варіант відповіді ______________________________________________ 

 
4. Наскільки Ви задоволені пропонованим переліком дисциплін циклу загальної підготовки? 

1. повністю задоволені; 
2. частково задоволені; 
3. зовсім не задоволені. 

 
5. Наскільки Ви задоволені пропонованим переліком дисциплін циклу професійної 
підготовки? 

1. повністю задоволені;  
2. частково задоволені; 
3. зовсім не задоволені. 

 
6. Чи реалізується право студентів на вільний вибір дисциплін у межах вибіркового блоку 
робочого навчального плану? 

1. повністю реалізується; 
2. частково реалізується; 
3. зовсім не реалізується. 

 



7. Чи достатньо у Вас інформації про принципи дотримання академічної доброчесності в 
ЕІДМУ «КПУ»? 

1. цілком достатньо; 
2. частково достатньо; 
3. зовсім не достатньо. 

 
8. Який тип лекційних занять, на Вашу думку, є найбільш ефективним? 

1. академічна лекція;  
2. лекція-візуалізація (з презентацією); 
3. лекція-конференція; 
4. дуальна-лекція; 
5. Ваш варіант відповіді _______________________________________________ 

 
9. Які форми проведення практичних/семінарських занять, на Вашу думку, є найбільш 
ефективними? 

1. науково-практичний семінар (із заздалегідь визначеними питаннями ); 
2. семінар-практикум (на якому фахівці, які мають певний практичний досвід діляться своїми 

знаннями із студентам);  
3. майстер-клас; 
4. ділова гра; 
5. тренінг; 
6. Ваш варіант відповіді _______________________________________________ 

 
10. На вашу думку, наскільки ефективними є заходи, на які запрошуються фахівці-
практики? 

1. повністю ефективні;  
2. частково ефективні; 
3. зовсім не ефективні 

 
11. Оцініть рівень оволодіння професійними компетентностями під час навчання за Вашою 
освітньою програмою: 

1. повністю оволоділи;  
2. частково оволоділи; 
3. зовсім не оволоділи 

 
12. Наскільки зрозумілими для Вас є критерії оцінювання навчальних досягнень студентів в 
ЕІДМУ «КПУ»? 

1. повністю зрозумілі; 
2. частково зрозумілі; 
3. зовсім не зрозумілі. 

 
13. Наскільки Ви задоволені науковими заходами (конференціями, круглими столами, 
науковими семінарами тощо) в ЕІДМУ «КПУ»? 

1. повністю задоволені; 
2. частково задоволені; 
3. зовсім не задоволені. 

 
14. Як Ви оцінюєте виконання старостою групи своїх обов’язків? 

1. позитивно; 
2. нейтрально; 
3. негативно. 

 
 
 
 


