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Наскільки цікавим і змістовним, на Вашу 
думку, є Ваше студентське життя?



Що Вас найбільше приваблює в житті 
студентського колективу?



Що для Вас було приводом до вступу на Вашу 
спеціальність?



Чи влаштовує Вас рівень проведення 
аудиторних занять в Університеті?



Рівень успішності вашого навчання:



Чи задовольняє Вас інформаційне наповнення 

офіційного сайту Університету?



Викладання, яких дисциплін Вам 
подобається найбільше?

«Гімнастика з методикою викладання», «Оздоровча 
фізична культура та фітнес», «Теорія та методика 
викладання обраного виду спорту», «Спортивні ігри з 
методикою викладання», «Вступ до спеціальності та 
історія спорту», «Підвищення спортивної 
майстерності», «Туризм та спортивне орієнтування», 
«Психологія», «Легка атлетика з методикою 
викладання, «Рухливі ігри з методикою викладання». 



Професійна 
майстерність , яких 
викладачів сприяє 
підвищенню або 
закріпленню Вашого 
інтересу до науки і 
майбутньої 
професійної 
діяльності.

Cеменів Богдан 
Степанович(10)

Сопіла Юлія
Миколаївна(8)

Шутка Галина 
Іванівна(8)

Якимишин Ігор
Дмитрович(5)

Голубева Олена 
Теодорівна(5)

Приставський 
Тарас 

Григорович(5)

Мартин 
Володими 

Дмитрович(4)

Артюх
Володимир

Миколойович(4)



Ваші пропозиції щодо покращення навчального
процесу в Університеті:

• Зробити навчання цікавішим можна завдяки емоційної харизми
викладача.

• Можливість вираження власної думки, легке спілкування.

• Виїзди на змагання.

• Наявність навчальної літератури.

• Бажання мати стипендію.

• Зацікавленість викладача навчити.

• Більше практичних занять.

• Гуртожиток.

• Очне навчання.



Вкажіть фактори, які впливають на успішність
Вашого навчання:

• Доступне викладання матеріалу. Доступність інформації і зв’язок
з викладачами.

• Вільний графік.

• Щирі і добрі викладачі. Дружній колектив.

• Відношення викладача до студента.

• Бажання вчитись і особливе захоплення предметом та навчитись
чогось нового.

• Зацікавленність викладача який викладає свій предмет.

• Наполегливість, доступність отриманих знань.



Чи були Ви завчасно ознайомлені з переліком тем, 
винесених на контроль перевірки знань з 
навчальних дисциплін?



Чи виникали у Вас конфлікти з викладачами щодо
поточного та підсумкового семестрового оцінювання?



З якими труднощами Ви
стикаєтесь у процесі навчання?



Що Ви найбільше цінуєте у викладачах вашого
закладу?



Дякуємо за увагу.


