
Анкета
Шановні курсанти! Просимо Вас відповісти на запитання анкети, аналіз яких
допоможе удосконалити освітній процес у навчально-науковому інституті

фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій.

1. Ваші сподівання під час навчання в інституті – отримати:
а) рівень освіти;
б) розширення кругозору;
в) диплом;
г) культурно збагатитись;
д) інше _____________________________________________________.

2. На скільки відсотків виправдовуються Ваші очікування від навчання в
інституті?

а) не більше ніж на 50%;
б) на 60 – 70%;
в) на 70 – 80%;
г) на 80 – 90%;
д) на 100%.

3. На яких видах навчальних занять Вами краще сприймається навчальний
матеріал:

а) лекційні;
б) семінарські;
в) практичні;
г) групові заняття;
д) групові вправи.

4. Які види практичних занять (практик, факультативів, тренувань) є
найцікавішими?

а) на навчально-спортивній базі університету;
б) з використання водно-спортивної бази на 32 км;
в) з використанням тренувальних баз ЦСК ЗСУ;
г) на базі військ (сил);
д) інше _____________________________________________________.

5. Вкажіть п’ять навчальних дисциплін, які Ви вивчаєте із задоволенням:
а) ___________________________________________________________
б) ___________________________________________________________
в) ___________________________________________________________
г) ___________________________________________________________
д) ___________________________________________________________

6. Назвіть кращих, на Вашу думку, науково-педагогічних працівників
університету:_______________________________________________________



__________________________________________________________________

7. Хто з науково-педагогічних працівників не виправдовує Ваших очікувань з
точки зору якості проведення навчальних занять?
__________________________________________________________________

8. Вкажіть п’ять навчальних дисциплін, які Ви вивчаєте без задоволення:
а) ___________________________________________________________
б) ___________________________________________________________
в) ___________________________________________________________
г) ___________________________________________________________
д) ___________________________________________________________

9. Причини, за якими нецікаво відвідувати заняття з вказаних навчальних
дисциплін?

а) низька педагогічна майстерність науково-педагогічних працівників;
б) застарілий навчальний матеріал;
в) невміння організувати заняття;
г) методи проведення занять застарілі;
д) інше_______________________________________________________

10. На які питання, на Вашу думку, необхідно звернути більше уваги в
організації навчання курсантів університету:

а) розвиток компетентностей військового керівника у широкому
контексті;

б) розвиток умінь щодо виконання завдань за посадою;
в) вдосконалення процесу планування освітнього процесу;
г) вдосконалення навчальної матеріально-технічної бази університету;
д) інше______________________________________________________

11. Які елементи організації освітнього процесу Ви вважаєте необхідно
удосконалити?

а) планування занять;
б) організація самостійної роботи;
в) використання сучасних засобів навчання;
г) організацію спортивно-масової роботи;
д) Ваш варіант ___________________________

12. Які заходи освітнього процесу для Вас найбільш цікаві та корисні?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

13. Які нові теми, курси, практики, навчальні дисципліни необхідно включити
до змісту навчання?_________________________________________________
__________________________________________________________________



14. Чи відчували Ви потребу в читанні додаткової літератури за змістом
навчання?

а) постійно відчував;
б) відчував час від часу;
в) не було такої потреби;
г) Ваш варіант ___________________________

15. Чи забезпечує бібліотека університету Ваші інформаційні потреби?
а) так;
б) ні;
в) не повною мірою;
г) інше __________________________________________

16. Чи доводиться Вам самостійно добирати (шукати) необхідну літературу з
інших джерел (альтернативні сайти, книгарні, тощо)?

а) дуже часто;
б) інколи;
в) ніколи;
г) Ваш варіант ___________________________________

17. Як Ви використовуєте можливості електронної бібліотеки?
а) відвідую щодня;
б) відвідую щотижня;
в) відвідую 1 раз в місяць;
г) не відвідував жодного разу;
д) інше______________________________

18. Чи задоволені Ви взаємовідносинами з керівництвом інституту?
а) цілком задоволений;
б) швидше задоволений ніж ні;
в) зовсім незадоволений;
г) важко відповісти;
д) інше__________________________________

19. Якщо ні то чому?
а) вдається лише до примусу адміністрування;
б) нетактовність, грубість у спілкуванні;
в) некомпетентність, виявлення незнання справи;
г) неповага до особистості;
д) Ваш варіант ____________________

20. Як Ви оцінюєте роботу начальника курсу?
а) відмінно;
б) добре;
в) задовільно;



г) незадовільно;
д) Ваш варіант ___________________________

21. Якщо незадовільно то чому?
а) вдається лише до примусу адміністрування;
б) нетактовність, грубість у спілкуванні;
в) некомпетентність, виявлення незнання справи;
г) неповага до особистості;
д) Ваш варіант ____________________

22. Чи маєте Ви реальну можливість на нарадах, зборах та інших зібраннях
висловлювати свої критичні зауваження до питань що обговорюються?

а) так, завжди;
б) інколи;
в) ніколи;
г) Ваш варіант ___________________________

23. Як ставляться до Ваших пропозицій, думок?
а) завжди беруть до уваги;
б) рідко, частіше не приймають;
в) вислуховують, але не зважають на пропозиції;
г) Ваш варіант ___________________________

24. За дії, вчинки і висловлювання кого з керівництва університету, інститутів,
кафедр і викладачів Вам було соромно? (бажано вказати посаду, звання, ПІБ):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

25. Як часто Вас залучають до виконання господарчих робіт?
а) тільки під час підготовки до спортивних заходів;
б) один раз на місяць;
в) один раз на тиждень;
г) кожний день;
д) Ваш варіант ____________________

26. Чи існують у Вас в підрозділі нестатутні взаємини?
а) так, але тільки зі старшими курсами;
б) так, не залежно від курсу;
в) ні;
г) Ваш варіант ____________________

27. Як часто Ви несете службу у добовому наряді?
а) один раз на місяць;
б) два рази на місяць;
в) один раз на тиждень;



г) два рази на тиждень;
д) Ваш варіант ____________________

28. Чи задовольняє Вас якість харчування?
а) так, цілком;
б) можливо було б краще;
в) кожний прийом їжі по різному;
г) не задовільняє;
д) Ваш варіант ____________________

29. Як Ви оцінюєте ступінь медичного забезпечення?
а) відмінно;
б) добре;
в) задовільно;
г) незадовільно;
д) Ваш варіант ___________________________

30. Як Ви оцінюєте ступінь речового забезпечення?
а) відмінно;
б) добре;
в) задовільно;
г) незадовільно;
д) Ваш варіант ___________________________

31. Ваші пропозиції щодо покращення освітнього процесу, умов проживання
та навчання в університеті. __________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

32. Чи відповідає університет вимогам до сучасного вищого військового
навчального закладу?

а) відповідає повністю;
б) лише частково;
в) зовсім не відповідає;
г) Ваш варіант ________________________________________________


