
Опитувальник здобувачів  освіти  щодо втілення ідеї студентоцентризму в 

освітній процес як шляху успішної реалізації компетентнісного підходу 

Прийшов час взяти участь у студентському on-line опитуванні! 

Доступ до анкет буде відкрито з 12 березня до 2  квітня  2021 року. 

Анкетування проводиться анонімно. 







 

Що б ви могли порадити ЗВО для покращення освітнього середовища, 

задоволення ваших потреб й інтересів у процесі навчання?56 ответов 

 Нічого 

 Все добре 

 Ще більше розвиватися 

 Все влаштовує 

 Більшість технології та практики 

 Поки що мені все подобається і порадити я нечого неможу 

 Незнаю 

 Не знаю 

 Не ставить двійки 

 Нічого, все нормально і так 

 Більш сучасні умови для навчання 

 Удосконалення навчальних програм, а вообще все залежить від 

міністерства освіти і науки України 

 Все добре і так 

 Побільше залучення студентів саме до наукових робіт, зацікавити їх у 

навчанні, даючи змогу їм самим зрозуміти чи потрібно воно їм 

 Немаю ідей 



 Мені здається з навчанням все добре, але мені ніколи не буде подобатись 

мій колектив. Тому для мене це буде проблемою. 

 Не знаю 

 Щоб навчання відносилось ,як гра тобто серйозність звичайно потрібна 

Але,якщо деякі моменти чи надзвичайно серйозна тема піднести ,як гру я 

гадаю ,що студенти будуть краще зспам'ятовувати 

 Порад немає 

 Незнаю 

 Ремонт в общежитии. 

 Надавати якісний навчальний матеріал з елементами інноваційних 

технологій різних програм, соцмереж і т.д. Бо є багато дисциплін в яких є 

різні теми занять, обрахунки і багато такого іншого і все це важко знайти в 

інтернеті ну точніше можна но на половину і не в повному об'ємі, з 

помилками або на іншій мові. А реальну базу знань нам надають 

викладачі до якщо так подумати чого б її не розповсюджувати, тому 

наприклад ти захворів тебе не було на навчанні, чи карантин і за якого ми 

навчаємся дистанційно, все це можна відкрити і мати доступ до тих занять 

які потрібні. Може й це не так буде як би тобі розповідав викладач вживу, 

але це краще чим нічого. 

 немає 

 Все задовольняє 

 Зацікавлювати студентів до навчання 

 Нічого 

 Мої потреби це нормальний психолог який може допомогти з труднощами 
 


