
АНКЕТА 

Опитування здобувачів вищої освіти ЦДПУ щодо 

реалізації права вільного вибору навчальних дисциплін  

      Опитування студентів з метою визначення факторів обрання ними вибіркових дисциплін. Проводиться на 

платформі LimeSurvey після процедури вибору, у період(обо по закінченні)  вивчення вибіркових дисциплін  
      Опитувальник містить 4 питання блоку загальної інформації та 7 питань блоку основного 

опитування.  

      *- відповідь на питання обов’язкова. 

 

Блок загальної інформації 
Примітка: Відповіді на питання блоку обираються з випадаючого списку 

 

• Рівень освіти, який Ви здобуваєте *  

• На якому факультеті Ви навчаєтесь? *  

• Спеціальність (спеціалізація) *  

• Ваша стать *  

Основний блок 

1. Чи влаштовує Вас кількість запропонованих дисциплін вільного вибору 
протягом семестру? *  
Виберіть одну з наступних відповідей: 

• Так  

• Ні, дисциплін багато  

• Ні, дисциплін мало  

2.  Визначте фактори, які впливають на вибір Вами навчальних  дисциплін * : 
Будь ласка, оберіть одну або кілька відповідей, які піходять: 

• Авторитет викладача  

• Дисципліна в майбутньому буде мені корисна  

• Легкий навчальний матеріал  

• Цю дисципліну обрало більшість одногрупників  

• Інше: (вільна текстова відповідь) 

3. Які форми попередньої роботи кафедр спонукали Вас до вибору? *  
Будь ласка, оберіть одну або кілька відповідей, які піходять: 

• Зустрічі з викладчами кафедр, які представляли презентаційні матеріали  

• Індивідуальні консультації з викладачами  

• Перегляд розміщених на інтернет-ресурсах презентаційних матеріалів  

• Рекомендації товаришів, які вже вивчали цю дисципліну  

• Інше: (вільна текстова відповідь)  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNI_AJpVNkO7Sb9VjAR7iqlOQAucb8EFlDD2yjsw4Du4W20A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNI_AJpVNkO7Sb9VjAR7iqlOQAucb8EFlDD2yjsw4Du4W20A/viewform?usp=sf_link


4. Як Ви ставитесь до існуючої процедури вибору навчальних дисциплін? *  
Виберіть одну з наступних відповідей: 

• Задоволений(-на)  

• Частково задоволений (-на)  

• Не задоволений(-на)  

• Інше: (вільна текстова відповідь)  

5. Обрані дисципліни були *  
Виберіть одну з наступних відповідей : 

• цікаві та необхідні  

• цікаві, однак непотрібні  

• нецікаві, однак необхідні  

• нецікаві і непотрібні  

• байдуже  

6. Чи обрали б Ви ці дисципліни повторно, чи змінили б свій вибір? *  
Виберіть одну з наступних відповідей: 

• так, обрав(-ла) би знову;  

• ні, змінив(-ла) би свій вибір  

• Інше: (вільна текстова відповідь) 

7. Ваші пропозиції щодо підвищення якості організації обрання та викладання 
дисциплін вільного вибору:  (вільна текстова відповідь) 

 


