
Анкета 

щодо якості освітніх послуг в РДГУ 

 

Шановний студенте! Інститут соціальних досліджень і Центр якості освіти 

звертаються до Вас з проханням дати відповіді на запитання анкети з метою оцінки 

якості освітніх послуг та покращення соціально-психологічної атмосфери в 

студентському середовищі РДГУ.  

Опитування анонімне, тому розраховуємо на відвертість Ваших відповідей на 

запитання анкети. 

 

1. Оцініть ситуацію в університеті: 

o відмінна 

o хороша 

o задовільна 

o незадовільна 

o інша відповіль_______________________________________________________ 

2. Які нас торії переважають у студентському середовищі? 

o впевненості 

o надії на кращі зміни 

o байдужості 

o інша відповідь_______________________________________________________ 

3. Оцініть організацію діяльності в університеті за п’тибільною шкалою 

o режим та умови роботи бібліотеки 

o якість підготовки з фахових предметів 

o якість підготовки з соціально-гуманітарним предметів 

o рівень забезпечення навчальною літературою 

o контроль знань студентів 

o науково-дослідна робота студентів  

o якість навчання іноземної мови 

o можливості отримання додаткових знань 

o методичне забезпечення самостійної роботи студентів 

o індивідуальний підхід викладачів до студентівбал. 

o використання інноваційних методів викладаннябал. 

o стан навчальних аудиторійбал. 

o розклад занять 

o технічна база для проведення практичних та лабораторних занять 

o якість навчання роботи на комп’ютері 

o можливість працювати на комп’ютері в університеті 

4. До якої групи Ви віднесли б сучасне покоління молоді? 

o агресивне покоління          

o втрачене покоління         

o комп’ютерне покоління        

o налякане покоління         

o ошукане покоління         

o покоління надій         

o покоління примирення 

o прагматичне покоління        

o прогресивне покоління        

o розчароване покоління        

o скептичне покоління          

o телевізійне покоління          

o цинічне покоління         

5. Якою оцінкою можна оцінити рівень педагогічної майстерності викладачів 

університету? 



 

o використання нової наукової інформації    

o висока загальна культура, ерудиція     

o вільне володіння матеріалом      

o доброзичливе ставлення до студентів    

o доступність викладання матеріалу     

o захопленість своїм предметом     

o культура мовлення       

o логічна послідовність, аргументованість    

o об’єктивність оцінювання знань     

o почуття гумору       

o прийнятний темп викладання матеріалу    

o принциповість та вимогливість     

o уміння викликати інтерес до предмету    

o уміння зняти напруженість і втомленість    

o уміння підтримувати дисципліну     

o уміння підтримувати контакт     

o якість викладання в цілому      

6. За якими критеріями, на вашу думку, можна оцінити успішність діяльності 

викладача університету? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Яким, на Вашу думку, є оцінювання знань студентів? 

o повністю об’єктивним 

o частково об’єктивним 

o частково необ’єктивним 

o повністю необ’єктивним 

o інша відповідь_______________________________________________________ 

 

8. Чи відчуваєте Ви певне занепокоєння, напруження, коли висловлюєте власні 

думки, відповідаючи на запитання викладача і очікуєте реакцію аудиторії? 

o не відчуваю взагалі 

o так, постійно          

o дуже рідко  

o інколи           

o інша відповідь____________________________________________________ 

            

9. На Вашу думку, чи бракує практичним заняттям динамічності, новизни, пошуку 

нових форм презентації навчального матеріалу? 

o задовольняє все повною мірою       

o частково недостатньо         

o не задовольняє 

o інша відповідь____________________________________________________ 

            

10. Як Ви вважаєте, чи потрібно збільшити кількість годин для самостійного 

опрацювання навчального матеріалу? 

o так, обов’язково збільшити        

o на мою думку, варто частково збільшити      
 



o вважаю, що все гаразд        

o категорично вважаю, що не потрібно збільшувати 

o інша відповідь____________________________________________________ 

11. Як Ви вважаєте, чи достатньо моральних та матеріальних стимулів 

використовується в нашому університеті  для заохочення наполегливого 

навчання і активної суспільної діяльності? 

o так, повною мірою         

o частково так           

o частково ні          

o категорично ні  

12. Які домінуючі настрої, на Вашу думку, сьогодні характерні для професорсько-

викладацького колективу? 

o впевненості          

o надії на кращі зміни  

o байдужості          

o розчарування           

o інша відповідь____________________________________________________ 

13. Наскільки Ви задоволені якістю розв’язання навчальних проблем в університеті? 

o повністю задоволений         

o переважно задоволений       

o переважно не задоволений        

o зовсім не задоволений 

o інша відповідь____________________________________________________ 

   

14. Чи схвалюєте Вм дії ректорату щодо боротьби з корупцією? 

o однозначно схвалюю          

o скоріше схвалюю         

o скоріше не схвалюю        

o однозначно не схвалюю      .  

o інша відповідь____________________________________________________ 

     

15. Чи впливають органи студентського самоврядування на розв’язання проблем 

студентського життя? 

o органи студентського самоврядування ефективно впливають на вирішення багатьох питань 

студентського життя   

o органи студентського самоврядування вирішують деякі актуальні питання  студентського 

життя              

o органи студентського самоврядування на вирішення будь-яких питань студентського 

життя не впливають          

o інша відповідь____________________________________________________  

16. Чи підтримуєте Ви ініціативу студентів (однокурсників) щодо матеріального 

винагородження викладачів для позитивного складання заліку чи іспиту? 

o не підтримую 

o дуже рідко підтримую 

o частково підтримую 

o відповідно до ситуації 

o коли мене просять підтримати прохання 

o підтримую 

17. Який предмет на зимовій сесії Вам було найважче складати? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

18. її Чому, на Вашу думку, важко складати заліки або іспити з навчальних 

дисциплін? 



o висока вимогливість та принциповість викладача    

o на жаль, в мене була слабка підготовка       

o надзвичайно складний предмет  

o інша відповідь____________________________________________________ 

      

 

 

Дякуємо за відвертість! 

 


