
ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!  

 

Запрошуємо Вас взяти участь в опитуванні щодо якості освітнього процесу у 

ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ» для студентів третього та четвертого курсу. Просимо 

відповісти на запитання анкети максимально відверто, що допоможе нам 

об’єктивно оцінити рівень якості освітнього процесу за профільними 

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. 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) повністю задоволені; 

b) частково задоволені; 

c) зовсім не задоволені. 

 

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

a) академічна лекція; 

b) проблемна лекція, під час якої пропонується багатоваріантний підхід до 

вирішення представленої проблеми; 

c) лекція-візуалізація (з презентацією); 

d) лекція-конференція; 

e) інтерактивна лекція; 

 

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

найбільш ефективними? 

a) науково-практичний семінар (із заздалегідь визначеними питаннями ); 

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

досвід діляться своїми знаннями із студентам); 

c) майстер-клас; 

d) ділова гра; 

e) тренінг. 

 

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

фахівці-практики? 

a) повністю ефективні; 



b) частково ефективні; 

c) зовсім не ефективні 

 

6. Наскільки зрозумілими для Вас є критерії оцінювання навчальних досягнень 

студентів в коледжі? 

a) повністю зрозумілі; 

b) частково зрозумілі; 

c) зовсім не зрозумілі. 

 

7. Наскільки Ви задоволені науковими заходами (конференціями, круглими 

столами, науковими семінарами тощо) в коледжі? 

a) повністю задоволені; 

b) частково задоволені; 

c) зовсім не задоволені. 

 

8. Наскільки Ви задоволені переліком пропонованих баз практики в межах  

вашої спеціальності? 

a) повністю задоволені; 

b) частково задоволені; 

c) зовсім не задоволені. 

 

9. Чи мали Ви можливість самостійно обирати заклад, установу чи організацію 

для проходження практики? 

a) так; 

b) ні; 

c) частково. 

 

10. Наскільки зручним для Вас був графік проходження практики? 

a) дуже зручний; 

b) переважно зручний; 

c) важко сказати; 

d) переважно незручний; 

e) дуже незручний. 

 

11.Чи достатнім був рівень Вашої теоретичної підготовки для успішного 

проходження практики? 

a) так; 

b) ні; 

c) частково. 

 



12.Наскільки повно опановані під час аудиторних занять компетентності Ви 

маєте змогу застосувати у процесі проходження практики? 

a) застосовувалися повною мірою; 

b) застосовувалися частково; 

c) зовсім не застосовувалися. 

 

13. Наскільки Ви задоволені системою отриманих практичних навичок під час 

проходження практики? 

a) повністю задоволені; 

b) частково задоволені; 

c) зовсім не задоволені 

 

14.Чи достатньо у Вас інформації щодо процедури проходження практики та 

оформлення звітної документації після її завершення? 

a) так; 

b) частково; 

c) ні. 

 

15. Наскільки Ви задоволені керівником практикою зі сторони коледжу? 

a) повністю задоволені; 

b) частково задоволені; 

c) зовсім не задоволені. 

 

16. Наскільки Ви задоволені керівником практикою зі сторони представників 

бази практики? 

a) повністю задоволені; 

b) частково задоволені; 

c) зовсім не задоволені. 

 

17. Чи виникали у Вас труднощі при оформленні щоденника практики? 

a) зовсім не виникали; 

b) інколи виникали; 

c) часто виникали 

 

18.Чи маєте Ви зауваження до прозорості оцінювання та об’єктивності 

результатів проходження практики? 

a) так; 

b) ні. 


