
АНКЕТА 

Шановний студенте! Центр якості освіти звертається до Вас з проханням 

дати відповіді на запитання анкети, щодо стану  якості освіти в РДГУ. 

Опитування анонімне, тому розраховуємо на відвертість Ваших відповідей 

на запитання анкети. 

За яким освітнім ступенем Ви навчаєтесь?______________________________ 

                                                                            бакалавр,  магістр  

________________________________________________________________ 

                                                   / спеціальність 

1. Чи задоволені  Ви організацією навчального процесу на 

факультеті, зокрема: 
1.1. Навчально-методичне забезпечення навчального процесу: 

o Так     

o Ні 

o Частково  

1.2. Використання інноваційних методів викладання: 

o Так     

o Ні 

o Частково 

1.3. Розклад занять:  

o Так     

o Ні 

o Частково 

1.4. Матеріально-технічна база для проведення практичних та 

лабораторних занять: 

o Так 

o Ні 

o Часткова 

2. На лекційних заняттях викладачами практикуються проблемні 

питання, дискусії, відповіді на запитання студентів: 
o так  

o ні  

o частково 

3.На практичних, семінарських та лабораторних заняттях викладачі 

аналізують сильні та слабкі сторони виступів студентів, виконання 

контрольних робіт та індивідуальних завдань:  
o так  

o ні  

o частково 

4. Оцініть за 5-ти бальною шкалою (від1-5) організацію навчального 

процесу в університету: 

- стан навчальних аудиторій_________________________________________бал. 

- рівень забезпечення навчальною літературою_________________________бал. 

- доступом до Інтернету в університеті________________________________бал. 

- режимом та умовами роботи бібліотеки______________________________бал. 

- можливостями працювати на комп’ютері в університеті________________бал. 

- якістю викладання іноземної мови__________________________________бал. 

- якістю підготовки професійно-практичних дисциплін_________________бал. 

- проходження практики ___________________________________________бал. 

- організація науково-дослідної роботи студентів_______________________бал. 

- можливості отримання додаткових знань_____________________________бал. 

- індивідуальний підхід викладачів до студентів________________________бал. 

5. На Вашу думку, оцінювання знань в нашому університеті є: 
o повністю об’єктивним 

o частково об’єктивним 

o важко відповісти 

o частково необ’єктивним 

o повною мірою необ’єктивним 

6. Які критерії, на Вашу думку, відображають успішну діяльність 

викладачів нашого університету:  
o повною мірою відвідування студентами лекційних занять; 

o активна участь студентів на семінарських та практичних заняттях; 

o критичне сприйняття матеріалу студентами та участь у дискусіях; 

o творчий підхід оцінювання за час виконання навчальних завдань 

студентами; 

o уміння викладачем пояснити матеріал, а не просто його запам’ятати; 

o належна успішність студентів (абсолютна та якісна) 

o відгуки випускників університету 

7. Як Ви вважаєте, чи достатньо моральних та метеріальних 

стимулів використовується в нашому університеті для заохочення 

наполегливого навчання   
o так, повною мірою 

o частково, так 

o важко відповісти 

o частково,ні  

o категорично,ні 

 8.Чи стикалися Ви особисто із випадками хабарництва з боку 

викладачів (або співробітників університету)?  

o так  

o ні  

9. Чи можете Ви вказати про конкретні випадки хабарництва в 

нашому закладі освіти(ПІБ)_____________________________________ 

10. Ваші пропозиції та побажання, щодо покращення якості освіти в 

РДГУ_________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

Дякуємо за допомогу у дослідженні! 


