
ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!  

 

Запрошуємо Вас взяти участь в опитуванні щодо якості освітнього процесу у 

ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ» для студентів першого та другого курсу. Просимо 

відповісти на питання анкети максимально відверто, що допоможе нам 

об’єктивно оцінити рівень якості освітнього процесу за навчальними 

дисциплінами. Анкетування є анонімним, результати будуть представлені лише 

в узагальненому вигляді.  

 

АНКЕТА 

 

1.Чи задоволені Ви навчанням у ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ» : 

a) Так дуже  

b) Більше так, ніж ні 

c) Більше ні , ніж так 

d) Ні  

 

2. Що з перерахованого найбільше захоплює Вас у коледжі?  

 

a) освітній процес;  

b) можливість брати участь у різноманітних позанавчальних заходах 

(зустрічі з цікавими людьми, конференції тощо);  

c) загальна атмосфера в коледжі;  

d) спілкування з одногрупниками;  

 

3. З якими проблемами Ви найчастіше зіштовхувалися упродовж навчання? 

важко адаптуватися до незвичних умов навчання (розклад, вимоги, модулі 

тощо);  

a) важко знайти спільну мову з одногрупниками;  

b) важко знайти спільну мову з викладачами;  

c) не вистачає уваги та допомоги кураторів;  

d) необ’єктивне оцінювання навчальних досягнень;  

e) нецікавий та складний виклад навчального матеріалу;  

f) професійна некомпетентність викладача;  

g) спізнювання чи пропуски викладачем заняття;  

h) слабка матеріально-технічна база;  

i) суттєвих проблем не виникало;  

 

  



4. Чи дотримується логічний взаємозв’язок у процесі викладання  

дисциплін з освітньо-професійної програми, за якою Ви  

навчаєтесь? 

a) Так 

b) Скоріше так 

c) Важко відповісти 

d) Скоріше ні 

e) Ні 

 

5. Чи завжди доступна Вам уся необхідна інформація стосовно освітнього 

процесу, позанавчальних заходів? 

a) Так 

b) Скоріше так 

c) Важко відповісти 

d) Скоріше ні 

e) Ні 

 

6. Чи задоволені Ви якістю роботи навчальної частини та деканату? 

a) Так 

b) Скоріше так 

c) Важко відповісти 

d) Скоріше ні 

e) Ні 

 

7. Чи позитивно Ви оцінюєте доброзичливість та ввічливість співробітників 

коледжу? 

a) Так 

b) Скоріше так 

c) Важко відповісти 

d) Скоріше ні 

e) Ні 

 

8. Чи вважаєте Ви, що освітній процес в коледжі сприяє розкриттю та  

реалізації Ваших індивідуальних здібностей? 

a) Так 

b) Скоріше так 

c) Важко відповісти 

d) Скоріше ні 

e) Ні 

 



9. Чи використовуєте Ви електронні ресурси бібліотеки коледжу, чи відвідуєте 

читальні зали бібліотеки? 

a) Так 

b) Ні 

c) Важко відповісти 

 

10. Чи користуєтеся діючою в коледжі програмою по підготовці до ЗНО 

(підготовчі курси, індивідуальні заняття з викладачами)? 

a)  Так 

b) Ні 

 

11. Наскільки Ви задоволені рівнем застосування викладачами коледжу 

новітніх підходів  (інноваційних лекції, використання мультимедійного 

обладнання, застосування інтерактивних методів навчання тощо) під час 

викладання навчальних дисциплін? 

a) Так 

b) Скоріше так 

c) Важко відповісти 

d) Скоріше ні 

e) Ні 

 

12. Які форми проведення практичних/семінарських занять, на Вашу думку, є 

найбільш ефективними?  

a) практичний семінар (із заздалегідь визначеними питаннями );  

b) семінар-практикум (на якому фахівці, які мають певний практичний 

досвід діляться своїми знаннями із студентам);  

c) ділова гра;  

d) тренінг. 

 

13. На Вашу думку, наскільки ефективними є заходи, на які запрошуються 

фахівці-практики?  

a) повністю ефективні;  

b) частково ефективні;  

c) зовсім не ефективні. 

 

14. Наскільки зрозумілими для Вас є критерії оцінювання навчальних досягнень 

студентів в коледжі?  

a) повністю зрозумілі;  

b) частково зрозумілі;  

c) зовсім не зрозумілі. 

 



15. Наскільки Ви задоволені заходами (конференціями, круглими столами, 

семінарами , тренінгами, діловими іграми, тематичними заходами тощо) в 

коледжі? 

a) повністю задоволені;  

b) частково задоволені;  

c) зовсім не задоволені. 

 

16. Чи знаєте ви про діяльність психологічної служби в коледжі? 

a) Так 

b) Ні 

c) Важко відповісти 

 

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

a) позитивно;  

b) нейтрально;  

c) негативно. 

 

18. Чи задоволенні ви спортивними заходами, що проводяться в коледжі? 

a)  повністю задоволені;  

b) частково задоволені;  

c) зовсім не задоволені. 

 

19. Під час дистанційної форми навчання чи маєте ви  доступ до всіх лекційних 

та практичних матеріалів в системі Moodle та Classroom? 

a) Так 

b) Ні 

c) Важко відповісти 

 

20. Під час дистанційної форми навчання  викладач працює з групою в Zoom ? 

a) Так 

b) Частіше так 

c) Частіше ні 

d) Ні  
 

  



21. Чи змінилась якість подання матеріалу під час дистанційної форми  

навчання? 

a) Ні, доступно як і при очному навчанні 

b) Частково змінилась 

c) Так, весь теоретичний матеріал дають на самостійне опрацювання без 

роз’яснення  

d) Мені складно сприймати матеріал дистанційно 

e) Важко відповісти 

 

 

 


