
Анкета щодо оцінювання завантаженості здобувачів вищої освіти 

 

1. Які найбільш важливі мотиви Вашої навчальної діяльності? (оберіть не більше 2 

варіантів) 

а) стати висококваліфікованим фахівцем; 

б) отримати диплом; 

в) влаштуватись на перспективну роботу після закінчення університету; 

г) постійно отримувати стипендію; 

д) домогтися схвалення батьків і оточуючих; 

е) спілкуватись з друзями по університету; 

 

2. Чи задовольняє Вас рівень організації навчального процесу? 

а) так;    б) ні;                                       в) складно відповісти.   

 

3. Скільки часу щоденно Ви витрачаєте на вивчення нового матеріалу, виконання 

лабораторних та самостійних завдань? 

а) до 30 хв;            б) до 1 години;                 в) до 2 годин;  г) більше 2 годин. 

 

4. Чи приділяють Ваші викладачі належну увагу формуванню у студентів навичок 

самостійної роботи (необхідне підкресліть): 

а)  так;                                  б) ні.   

 

5. З якими труднощами Ви зіткнулися при виконанні самостійної роботи: 

а) відсутність розуміння, де знайти потрібні завдання; 

б) недостатній інструктаж для правильного виконання завдань, прописаних у методичних 

вказівках до виконання; 

в) надмірна складність завдань та відсутність методичних рекомендацій до їх виконання; 

г) завеликий обсяг завдання; 

д) занадто об’ємні завдання; 

е) труднощів не виникає.  

  

6. Викладачем було чітко визначено вимоги та надано рекомендації щодо виконання 

самостійної роботи: 

а)  так;                                  б) ні. 

   

7. Що заважає Вам опановувати навчальний матеріал самостійно? 

а) психічне перенавантаження;  

б) невміння раціонально розподіляти свій час;  

в) невміння самостійно працювати з науковою літературою;  

г) відсутність мотивації; 

д) нічого не заважає, я справляюсь. 

 

8. Що Вам імпонує в самостійній роботі? 

а) можливість поповнити і поглибити знання;   

б) бажання отримати оцінку, допуск до іспитів;  

в) бажання перевірити свій рівень знань;  

г) можливість проявити самостійність. 

 



9. Завдання щодо самостійної роботи Ви виконуєте: 

а) систематично, планомірно;   

б) час від часу;  

в) майже не виконую;  

г) не планую, виконую тільки під час сесії; 

д) виконую тільки ту роботу, якою захоплений. 

 

10. На що варто, на Вашу думку, з метою організації ефективної самостійності звернути 

увагу: 

а) план і рекомендації щодо виконання завдання;   

б) інструктаж до роботи;  

в) можливість корегування роботи;  

г) зразок виконання роботи; 

д) можливість індивідуальної бесіди за результатами перевірки та аналізу самостійної 

роботи. 
 


