
РЕЗУЛЬТАТИ

опитування студентів спеціальності «Менеджмент»

«Визначення ступеня відповідності форм, методів навчання та 

викладання принципам академічної свободи та 

студентоцентрованого підходу в навчанні»



1 Які проблеми, на Вашу 
думку, найбільшою мірою 
ускладнюють навчання за 
освітньою програмою?

проблем немає 49,5

недостатній рівень підготовки в школі 22,8

вплив з боку інших студентів, що перешкоджав прояву

Ваших здібностей під час навчальних занять

4,1

недостатнє забезпечення навчально-методичною

літературою (підручники, навчальні посібники, методичні

вказівки)

0

незручний розклад 0

надмірний обсяг навчального навантаження 0

необхідність поєднувати навчання і роботу 19,1

некомпетентність окремих викладачів 0

розчарування в спеціальності 0

особиста неорганізованість 0

відсутність інтересу до навчання 4,5

відсутність перспектив працевлаштування 0

2 Впровадження 
студентоцентрованого 
навчання, на Вашу думку, 
дозволило:

враховувати потреби і пропозиції студентів 75,5

забезпечити взаємоповагу між викладачем і студентом 5,9

відзначити особистість студента і забезпечити підтримку з

боку викладача

13,2

використовувати різноманітні технології, методи навчання 5,4



3 Якому формату подання інформації при вивченні 

навчальних дисциплін Ви надаєте перевагу?

друкованим виданням (підручники, навчальні посібники тощо) 20,5

електронній версії (електронна бібліотека, дистанційні курси тощо) 57,6

лекційним заняттям з використанням інтерактивних технологій,

лабораторно-практичним заняттям

21,9

4 Як часто користуєтеся дистанційними курсами при 

вивченні дисциплін?

постійно 27,4

періодично 66,3

деколи 1,3

ніколи раніше 5,0

5 Як часто користуєтеся електронною бібліотекою при 

вивченні дисциплін?

постійно 25,5

періодично 56,4

деколи 12,7

ніколи раніше 5,4

6 Чи задоволені Ви якістю підручників, методичних 

посібників, лекцій в друкованій формі?

Задоволена(ий) повністю 46,7

більшою мірою задоволена(ий) 27,8

не повною мірою задоволена(ий) 25,5

не задоволена(ий) 0

важко відповісти 0

7 Чи задовольняє Ваші потреби в освітньому процесі 

комп’ютерне забезпечення?

задовольняє повністю 62,7

більшою мірою задовольняє 26,9

не повною мірою задовольняє 6,8

не задовольняє 0

важко відповісти 3,6



8 Чи задовольняє Ваші потреби в навчанні робота бібліотеки та читального залу? задовольняє повністю 57,7

більшою мірою задовольняє 24,6

більшою мірою задовольняє 13,6

не повною мірою задовольняє 4,1

не задовольняє 0

важко відповісти 0

9 Чи погоджуєтесь Ви з твердженням “Методи викладання і навчання є ефективними 

для освітньої програми на якій я навчаюсь”?

безумовно погоджуюсь 67,6

в основному погоджуюсь 32,4

однозначно не погоджуюсь 0

важко відповісти 0

10 Які сучасні технології навчання використовують викладачі? інтерактивні технології навчання 16,4

проводять методичне

скерування студентів на

самостійну роботу, дистанційний

курс

50,8

заохочують використання

студентами електронних

гаджетів на практичному занятті

32,8

інше 0

В опитуванні взяли участь 219 студентів спеціальності «Менеджмент»


