
Анкета
Шановні курсанти-випускники! Просимо Вас відповісти на запитання

анкети, аналіз яких допоможе удосконалити освітній процес у навчально-
науковому інституті фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій.

1. На якій посаді на Вашу думку, Ви могли себе краще проявити після випуску
з університету)?

а) начальник фізичної підготовки і спорту;
б) тренер з виду спорту в спортивному клубі ЗСУ;
в) молодший науковий співробітник наукової установи;
г) немає принципового значення.

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

3. На скільки відсотків виправдались 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%.

4. Які, на Вашу думку, види навчальних занять повинні домінувати під час
підготовки військових фахівців:

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

5. Які види практичних занять (практик, факультативів, тренувань) були
найцікавішими?

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

6. Яку роль відіграв керівник Вашої кваліфікаційної роботи при її
розробленні?



а) видав завдання, надавав допомогу під час розробки індивідуального
плану та здійснював постійний контроль за його реалізацією, допоміг в
опублікуванні наукових праць і підготував до захисту кваліфікаційної роботи;

б) видав завдання та здійснював періодичний контроль за реалізацією
індивідуального плану;

в) видав завдання та ознайомився з кваліфікаційною роботою перед
підготовкою відгуку;

г) не надав ніякої допомоги.

7. Вкажіть п’ять навчальних дисциплін, які Ви вивчали із задоволенням:_____
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

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

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

10. Вкажіть п’ять  навчальних дисциплін, які Ви вивчали без задоволення: ____
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

11. 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_______________________________________________________

12. 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) подальше вдосконалення навчальної матеріально-технічної бази

університету;
д) інше______________________________________________________



13. Які заходи освітнього процесу запам’яталися як найбільш цікаві та
корисні?___________________________________________________________
__________________________________________________________________

14. Які елементи організації освітнього процесу необхідно удосконалити?
а) планування занять;
б) організація самостійної роботи;
в) використання сучасних засобів навчання;
г) організацію спортивно-масової роботи;
д) Ваш варіант ___________________________

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

16. 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 ____________________

17. Як Ви оцінюєте роботу начальника курсу?
а) відмінно;
б) добре;
в) задовільно;
г) незадовільно;
д) Ваш варіант ___________________________

18. Як Ви використовували можливості електронної бібліотеки?
а) відвідував щодня;
б) відвідував щотижня;
в) відвідував в раз в місяць;
г) не відвідував жодного разу;
д) інше______________________________

19. Висловіть кілька побажань своїй “випусковій” кафедрі щодо організації та
проведення навчальних занять: ________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



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

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


