
АНКЕТА 

опитування студентів стосовно організації та якості викладання 

навчальних дисциплін 

 

Шановні студенти! 

 Для забезпечення якості освіти проводяться щосеместрові опитування серед 

студентів з метою подальшого вдосконалення освітнього процесу.  

Ваша думка важлива для нас. Адже саме Ваші відповіді будуть впливати на 

поширення позитивних або усунення негативних практик якості навчання та 

викладання ДП «Київський хореографічний коледж». 

Відповіді мають бути до кожного із запитань. Анкетування анонімне. 

Результати будуть використовуватися тільки в узагальненій формі. 

 

Щиро дякуємо за співробітництво! 

 

1. Якби Ви знову обрали, за якою спеціальністю продовжити навчання, чи обрали б 

Ви сьогодні ту ж спеціальність (оберіть один варіант) 

1.1 Однозначно, так 

1.2 Скоріше, так 

1.3 Важко відповісти 

1.4 Скоріше, ні 

1.5 Однозначно, ні 

 

2. Якби Ви знову обрали, де продовжити навчання, чи обрали б Ви сьогодні ДП 

«Київський хореографічний коледж» (оберіть один варіант) 

2.1 Однозначно, так 

2.2 Скоріше, так 

2.3 Важко відповісти 

2.4 Скоріше, ні 

2.5 Однозначно, ні 

 

3. У яких з наведених нижче заходах, Ви брали участь (оберіть потрібну кількість 

варіантів) 

3.1 у роботі конференції  

3.2 у Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсах, фестивалях та проектах  

3.3. у міжнародних мистецьких конкурсах, фестивалях, віднесених до Європейської 

або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів 

3.4 у роботі наукових семінарів/вебінарів 

3.5 в організації та реалізації дослідницьких проектів 

3.6 інше 

3.7. не брав участь ніде  
 

4. Чи вивчені дисципліни є важливими з точки зору Вашого професійного 

зростання? 

4.1. Так 

4.2. Ні 



4.3. Важко відповісти 
 

5. Як Ви вважаєте, вмінь та практичних навичок, отриманих у ДП «Київський 

хореографічний коледж», достатньо для Вашої майбутньої професійної діяльності 

чи ні? 

5.1. Достатньо в тій чи іншій мірі 

5.2 50/50 

5.3. Недостатньо в тій чи іншій мірі 

5.4. Важко відповісти 

 

6. Оцініть рівень задоволеності якістю освіти, яку Ви отримуєте у ДП «Київський 

хореографічний коледж» (оберіть один варіант) 

6.1.Задоволений повністю 

6.2. Задоволений в певній мірі 

6.3. 50/50 

6.4. Не задоволений в певній мірі 

6.5. Важко відповісти 

6.6 Не задоволений 

 

7. Які засоби та платформи використовувалися для організації дистанційного 

навчання в ДП «Київський хореографічний коледж» (один варіант у кожному 

рядочку)  
ЗАСОБИ ПОСТІЙНО ЧАСТО ІНКОЛИ НІКОЛИ 

7.1. Месенджери мобільних пристроїв 

(Viber, WhatsApp, Telegram, тощо ) 

    

7.2. Соціальні мережі (Facebook, 

Instagram, тощо) 

    

7.3. Популярні освітні платформи 

(Google classroom, Edera, Prometheus, 

тощо) 

    

7.4. Хмарні сервіси     

7.5. Програми для організації 

відеозв’язку (Zoom, Google Meet, 

Skype) 

    

7.6. Cистеми управління навчанням 

(Moodle, Open edX, тощо) 

    

7.7. Електронна пошта     

7.8. Веб сайт Коледжу     

 

8. Оцініть, Будь ласка, рівень готовності викладачів Коледжу до роботи в 

дистанційному режимі (за п’ятибальною шкалою, де 5 – це повністю готові, а 1- 

повністю не готові).  

 

9. Оцініть рівень Вашої задоволеності різними сторонами навчання у ДП 

«Київський хореографічний коледж» (один варіант відповіді у кожному рядочку) 

 

 

 



 
 Задоволений  

в тій чи 

іншій мірі 

50/50 Незадоволений 

в тій чи іншій 

мірі 

Важко 

відповісти 

9.1. Відносинами в групі  
 

    

9.2. Відносинами з викладачами своєї 

спеціальності 
 

    

9.3. Бібліотечним фондом ДП «Київський 

хореографічний коледж» (друковані та 

електронні видання) 
 

    

9.4. Роботою інституту та кафедри в 

цілому 
 

    

9.5. Рівнем навантаження на день та 

збалансованістю розкладу 
 

    

9.6. Інформуванням студентів щодо змін у 

розкладі  
 

    

9.7. Станом гуртожитку ДП «Київський 

хореографічний коледж» 
 

    

9.8. Діяльністю Студентської ради 

Коледжу 
 

    

 

10. Скажіть, будь ласка, за весь період навчання Ви зустрічались з ситуаціями, коли 

викладачі, співробітники Коледжу чи інші студенти… 

(можливо декілька варіантів відповіді)  
 Викладачі, 

співробітники 

Коледжу 

Інші студенти Ні, з таким ніколи не 

зустрічався 

10.1. Критикували мої думки, 

вислови (що не стосуються 

безпосередньо навчання) 

   

10.2. Робили зауваження щодо 

мого зовнішнього вигляду (одягу, 

зачіски тощо) 

   

10.3. Проявляли нетерпимість 

щодо моєї етнічної приналежності 

   

10.4. Проявляли нетерпимість 

щодо мого віросповідання 

   

10.5. Критикували мої політичні 

погляди 

   

10.6. Критикували мої уподобання 

в культурі і мистецтві (кіно, 

музика, література тощо) 

   

10.7. Робили зауваження щодо 

поведінки на заняттях 

   

10.8 Критикували мої захоплення, 

хобі, проведення вільного часу 

   

10.9. Інше    

 

11. Ваші коментарі, зауваження та побажання стосовно якості 

викладання.______________________________________________________________



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________ 

 

Дякуємо за Ваші щирі відповіді! 

 

 


