
Анкета 

Шановні студенти! Ви щойно завершили вивчення курсу «Історія та 

культура України». Працюючи в умовах карантину, ми були змушені 

спілкуватися дистанційно, що викликає певні труднощі. Ваші щирі і відверті 

відповіді та поради допоможуть мені покращити свою роботу, зробити курс 

змістовнішим та цікавішим.  Прошу Вас відповісти на питання анкети. 

Анкета анонімна, прізвище вказувати не потрібно, програма не фіксуватиме 

також Ваші електронні адреси. 

Щиро вдячний за співпрацю і допомогу! 

Чи ознайомились Ви із силабусом навчальної дисципліни для Вашої групи? 
Так 
Ні  

Чи були для Вас зрозумілими вимоги викладача, щодо вивчення навчальної 
дисципліни? 

Так, вимоги були чіткі і зрозумілі 
Частково зрозумілі, а частково - ні 
Ні, вимоги були не чіткі й незрозумілі 

Чи був викладач доброзичливим і тактовним у відношенні до Вас? 
Так 
Інколи так, а інколи - ні 
Ні 

Чи був викладач зацікавлений у тому, щоб Ви покращили свій рівень знань? 
Так, зацікавлений 
Не особливо зацікавлений 
Не зацікавлений 

Чи була у Вас можливість отримати відповідь від викладача на Ваші запитання? 
Так, завжди 
Не завжди 
ніколи 

Чи враховував викладач побажання студентів? 
Так, завжди 
Не завжди 
ніколи 

Наскільки доступно викладався навчальний матеріал? 
Навчальний матеріал викладався доступно 
Переважно доступно 
Переважно не доступно 
Не доступно 

Чи був зручним для Вас темп викладання? 
Темп викладання був зручним 
Час від часу темп був зручним, а інколи - ні 
Темп був не зручним  



Якою була культура мови викладача? 
Культура мови була зразковою 
Культура мови була задовільною 
Культура мови була не задовільною 

Чи була система оцінювання справедливою, чесною і прозорою щодо Вас 
особисто? 

Оцінювання було справедливим, чесним і прозорим 
Оцінювання переважно було справедливим, чесним і прозорим 
Оцінювання не було справедливим, чесним і прозорим 

Чи були лекції і семінари цікавими? 
Заняття були цікавими 
Частково цікаві, а частково - ні 
Заняття були не цікаві 

Чи можна сказати, що викладач на заняттях «викладався» на повну силу, працював 
на «всі сто»? 

Викладач завжди працював на повну силу 
Викладач не завжди працював на повну силу 
Викладач ніколи не працював на повну силу 

Чи зумів викладач посилити Ваш інтерес до історії та культури України? 
Так, мій інтерес до історії та культури України посилився 
Мій інтерес не посилився і не послабився, а залишився без змін 
Мій інтерес до історії та культури України послабився 

Чи вважаєте Ви вивчення цієї дисципліни корисним для себе? 
Так, вивчення курсу було для мене дуже корисним 
Корисно, але не дуже 
Це була даремна витрата часу 

Наскільки корисними для підготовки до занять були матеріали розміщені в 
MOODLE? 

Матеріали, розміщені в MOODLE були дуже корисними 
Матеріали, розміщені в MOODLE були не надто корисними 
Матеріали, розміщені в MOODLE виявились зовсім не потрібними  

Які матеріали, із розміщених в MOODLE, були для Вас найефективнішими? 
тексти лекцій 
презентації 
рекомендації до семінарських занять 
рекомендації до самостійної роботи 
тестові завдання 
відеоматеріали  
допоміжні матеріали 

Чи практикували Ви списування або дзвінки колегам під час дистанційної роботи 
над тестами? 

Так, завжди 
Інколи 
Жодного разу 



Які теми курсу Вам найбільше сподобалися? Напишіть. 
Які теми курсу Вам сподобалися менше? Напишіть 
Що ви б порадили викладачеві? Висловіть Ваші зауваження. Напишіть. 
 

Щиро вдячний за допомогу!  
 

 

 


