
Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо
якості організації самостійної роботи



95%

0% 5%

Чи задоволенні Ви методами організації самостійної роботи?

так

ні

важко сказати



90%

4%
6%

Чи задоволені Ви доступністю та якістю інформаційного, 
матеріально-технічного забезпечення для виконання СРС?

так

ні

важко сказати



8%

80%

6%
6%

На Вашу думку, обсяг самостійної роботи, який
передбачений для засвоєння навчального матеріалу та 

визначається з урахуванням специфіки й змісту конкретної
освітньої компоненти, є? 

надмірним

достатнім

збалансованим за семестрами

не збалансованим



88%

3%

9%

Ваше ставлення до самостійної роботи?

позитивне

негативне

байдуже



80%

3%

17%

Чи вистачає Вам часу для виконання самостійної роботи? 

так

ні

важко сказати



2%

81%

6%

11%

Скільки часу на тиждень Ви відводите на виконання 
самостійної роботи? 

менше години

від 1 години

до 4 годин

більше 4 годин



71%

17%

5%
7%

Чи виникали труднощі під час виконання самостійної роботи?

не виникали

виникали інколи

виникали часто

не давати самостійних взагалі



7%
3%

11%

4%

72%

3%

Які вміння самостійної пізнавальної діяльності у Вас уже 
сформовані? (відмітьте ті, які вважаєте у себе сформованими) 

вміння користуватися навчальною літературою

вміння вирішувати проблемні пізнавальні 
задачі

вміння сприймати та систематизувати 
навчальний матеріал

вміння усвідомлювати навчальний матеріал, 
виділяти в ньому головне

вміння працювати в мережі Інтернет

вміння здійснювати самоконтроль у 
навчальній діяльності



10%

75%

0%
5%

3%
7%

Відмітьте ті інформаційні ресурси, які, на Вашу думку, є 
найбільш ефективним засобом для самостійної роботи? 

друковані підручники та посібник

електронні підручники та посібники

дистанційні курси інтернет-ресурси

бібліотечні ресурси

відеоресурси

конспект викладача



2%3%
9%

2%

71%

3%

10%

Які види завдань найкраще сприяють самостійному 
опрацюванню навчального матеріалу? 

конспектування матеріалу

реферат

тези на конференції

навчально-дослідна робота

тренінги

вебінар

майстер-класи



2%
12%

2%
3%

81%

Відмітьте твердження, з якими Ви погоджуєтесь?

самостійна робота необхідна при вивченні 
будь-якої дисципліни

самоосвіта важлива для самореалізації у 
професійній діяльності

основною умовою успішної самостійної 
роботи є її організованість, систематичність і 
плановість

самостійна робота здобувачів освіти сприяє 
формуванню самостійності, ініціативності, 
дисциплінованості, точності, почуття 
відповідальності

освіта протягом усього життя – важливий 
чинник успішного працевлаштування та 
власного саморозвитку



Ваші пропозиції та зауваження щодо організації самостійної роботи в 
Чернівецькому медичному фаховому коледжі

81% - все влаштовує. 
Висловлнені побажання та зауваження: 

скасувати самостійну роботу взагалі, зменшити навантаження, самостійна робота тримає в тонусі 


