
АНКЕТА 

онлайн опитування “Дистанційне навчання очима студентів” 

   Питання анкети: 

1. Чи з усіх навчальних дисциплін (предметів) викладачі забезпечили 

дистанційне навчання (створили курс на платформі Moodle)? 

а) так;    б) ні 

2. Чи задовольняє Вас змістовне наповнення лекційного матеріалу у Moodle? 

      а) так;    б) ні;    в) інше (можете вказати, що не влаштовує або 

запропонувати свій варіант) 

3. Чи практикують викладачі під час проведення практичних, лабораторних чи 

семінарських занять різні форми контролю (тести, кросворди, есе, творчі 

завдання тощо)? 

      а) так;    б) ні;    в) інше (можете вказати, що не влаштовує або 

запропонувати свій варіант) 

4. Чи викладачі є пунктуальними, завжди розпочинають та закінчують заняття 

вчасно (відповідно до розкладу)? 

         а) так;    б) ні;    в) не всі 

5. Чи задоволені Ви рівнем інформаційної, консультаційної, комунікативної 

допомоги (викладачі доступні у месенджерах та відкриті для спілкування)? 

а) так;  б) ні;  в) інше(можете вказати, що не влаштовує або 

запропонуйте найбільш прийнятні способи спілкування) 

6. Чи задоволені Ви методами навчання та поданням матеріалу з 

використанням технологій дистанційного навчання? 

          а) так;    б) ні;     в) частково 

7. На Вашу думку, яким чином подається навчальний матеріал на заняттях ? 

        а)  зрозуміло, доступно, логічно та послідовно; 

        б) надто великий об'єм матеріалу який  важко якісно вивчити; 

       в) до основного матеріалу подається додаткова інформація, що допомагає 

розширити знання з даної теми (презентація, нормативно-правові документи, 

зразки професійної документації тощо). 

8. Якість викладання якої навчальної дисципліни, на Вашу думку, заслуговує 

позитивної оцінки? (вкажіть предмет, ПІП 

викладача)__________________________________________________________ 

9. Якість викладання якої навчальної дисципліни, на Вашу думку, потребує 

покращення? (вкажіть предмет, ПІП 

викладача)__________________________________________________________ 

10. Відмітьте, будь ласка, чи зустрічались Ви з наведеними ситуаціями?   

         а) зверхнім ставленням викладача до студента; 

    б) наданням викладачем застарілої інформації, яка не має практичної 

цінності; 

    в) некомпетентністю викладача у тих питаннях, що стосувалися його 

курсу; 



    г) відсутністю зворотного зв’язку (аналіз виконаного студентом завдань, 

реакція на потреби студента, небажання надати допомогу студенту, щоб він 

розібрався в навчальному матеріалі) 

11. Надайте свій коментар або побажання щодо якості викладання навчальних 

дисциплін  у формі дистанційного 

навчання____________________________________________________________ 

 

 

Щиро дякуємо за співробітництво! 

 


