
АНКЕТА 

 

Шановний здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового рівня)!  

З метою вдосконалення освітньо-наукової програми, за якою Ви 

здобуваєте вищу освіту, та оптимізації освітнього процесу в Університеті, 

просимо заповнити запропоновану анкету. 

Наголошуємо, що анкета є анонімною! 

Ваша думка є вкрай важливою для нас! 

З результатами анкетування та заходами, що здійснюватимуться на 

підставі їх аналізу, Ви зможете ознайомитись на сайті Університету за 

посиланнями: https://uni-sport.edu.ua/content/monitoryng-yakosti-vyshchoyi-

osvity , https://uni-sport.edu.ua/content/proekty-novyh-osvitnih-program-ta-zmin-

y-dopovnen-do-chynnyh-program. 

Вкажіть, будь ласка, спеціальність, освітньо-наукову програму, за 

якою Ви здобуваєте вищу освіту, та рік навчання на момент заповнення 

анкети. 

 (Навпроти вибраної відповіді поставити знак +). 

 

 Спеціальність: 

 017 «Фізична культура і спорт» 

 091 «Біологія» 

 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 

 Назва освітньо-наукової програми: 

 «Фізична культура і спорт» 

 «Фізіологія людини і тварин» 

 «Фізична терапія, ерготерапія» 

 Рік навчання: 

 перший 

 другий  

 третій 

 четвертий 

 

1. Чи ознайомлені Ви з освітньо-науковою програмою, за якою Ви 

здобуваєте вищу освіту, її цілями, результатами навчання?  

 Так 

 Ні 

 Частково 

2. Чи проінформовані Ви про процедури, що дозволяють формувати 

індивідуальну освітню траєкторію? 

 Так 

 Ні 

 Частково 

3. Чи задоволені Ви переліком обов’язкових і вибіркових навчальних 

дисциплін, що містяться в обраній Вами освітньо-науковій програмі, та 

їх логічною послідовністю? 

 Так 



 Ні 

 Частково 

4. Для яких навчальних дисциплін обраної Вами освітньо-наукової 

програми треба збільшити або зменшити кількість кредитів ЄКТС? 

Збільшити:_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Зменшити:_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Які навчальні дисципліни треба включити до вибіркової частини 

обраної Вами освітньо-наукової програми, а які доцільно вилучити? 

Включити:_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Вилучити:_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Які навчальні дисципліни обраної Вами освітньо-наукової програми 

викладалися найкраще або найгірше? 

Найкраще:_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Найгірше:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. У процесі вивчення яких навчальних дисциплін обраної Вами 

освітньо-наукової програми Ви мали найкраще або найгірше методичне 

забезпечення (зокрема: навчальну програму, плани практичних 

(семінарських) занять, завдання для самостійної роботи, методичні 

вказівки та ін.)? 

Найкраще:_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Найгірше:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Які види практики треба збільшити або зменшити? 

Збільшити:_________________________________________________________

__________________________________________________________________

Зменшити:_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Вкажіть, вивчення яких навчальних дисциплін забезпечували Вам 

формування фахових компетентностей і зазначте саме яких? 

Навчальні дисципліни: 

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________                  

фахові компетентності: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10.Зазначте, будь ласка, існуюча в Університеті система оцінювання 

результатів навчання є для Вас:  

 зрозумілою: 

 Так 

 Ні 

 Частково 

 прозорою:  

 Так 

 Ні 

 Частково 

 адекватною для справедливого оцінювання: 

 Так 

 Ні 

 Частково 

11. Критерії оцінювання досягнень під час вивчення дисциплін ОНП: 

чіткі:  

 Так 

 Ні 

 Частково 

зрозумілі:  

 Так 

 Ні 

 Частково 

Критерії оцінювання стали несподіванкою під час вивчення дисципліни 

_________________________________________________________________ 
(Назва дисциплін) 

12. Чи задоволені Ви кількістю отриманої інформації з процедури 

проведення контрольних заходів (чи ознайомлені із кількістю годин з 

дисципліни, термін та форми проведення поточного та підсумкового 

контролю, які форми контролю додаткових завдань (рефератів, 

презентацій тощо)? 

 Так 

 Ні 

 Частково 

Я не задоволений процедурою проведення контрольних заходів (вказати, за 

якою дисципліною) _______________________________________________ 

13. Чи задоволені Ви методами навчання і викладання? 

 Так 

 Ні 

 Частково 

 



14. Яка із процедур проведення контрольних заходів Вам знайома:  

 порядок проведення контрольних заходів  

 порядок повторного проходження контрольних заходів  

 оскарження процедури проведення та результатів контрольних 

заходів  

15. Що найбільше подобається або не подобається при оволодінні 

освітньо-наукової програмою? 

Подобається:______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Не подобається: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

16. Які проблеми у Вас виникають щодо проведення та апробації 

результатів наукових досліджень? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

17. Які шляхи подолання вказаних Вами проблем щодо проведення та 

апробації результатів наукових досліджень ви пропонуєте?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

18. Що, треба змінити/здійснити для поліпшення обраної Вами освітньо-

наукової програми? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

19.Чи задоволені Ви матеріально-технічним забезпеченням для 

оволодіння освітньо-науковою програмою?  

навчальними аудиторіями: 

 Так 

 Ні 

 Частково 



спортивними спорудами: 

 Так 

 Ні 

 Частково 

комп’ютерним та мультимедійним обладнанням: 

 Так 

 Ні 

 Частково 

20.Чи знаєте Ви, як діяти у надзвичайних ситуаціях (пожежа, епідемія 

тощо) під час перебування в Університеті чи гуртожитку? 

 Так 

 Ні 

 Частково 

 Мене про це не інформували 

21. Чи стикалися Ви з ознаками неправомірних (можливо корупційних) 

дій з боку викладачів? 

 Так 

 Ні 

 Частково 

Якщо «так», то при вивчені яких навчальних дисциплін: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

22. Чи траплялися у вас конфліктні ситуації під час навчання за ОНП  

 Так 

 Ні 

 Частково 

22. Якщо траплялися, то конфліктні ситуації якого характеру:  

 сексуальні домагання:  

 Так 

 Ні 

 Частково 

 дискримінація за віросповіданням чи сексуальною орієнтацією: 

 Так 

 Ні 

 Частково 

          корупція:  

 Так 

 Ні 

 Частково 

          інше: _______________________________________________________ 

 

 

Дата проведення анкетування _________ 

 


