
Дослідження якості самостійної
роботи  

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність 78.9%
Маркетинг 21.1%



Бакалавр
89.5%

Магістр
10.5%

Дослідження якості
самостійної роботи  
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го матеріалу, підготовка
практичних занять,

ї роботи чи проекту
2%

підготовка до лабораторних чи практичних
занять, виконання курсової роботи чи проекту

26.3%

опрацювання додаткових розділів дисципліни,
опрацювання додаткових джерел інформації

10.5%

Які види самостійної роботи переважають в навчальних
дисциплінах, що вивчаються в межах Вашої освітньої

програми?

опрацювання
лекційного
матеріалу,

підготовка до
лабораторних чи

практичних занять,
виконання курсової
роботи чи проекту

63.2%



на лекційному занятті, на практичному чи
лабораторному занятті

63.2%

на практичному чи лабораторному занятті, з
методичних вказівок до виконання СР з

дисципліни, від одногрупників
21.1%

з методичних вказівок до виконання СР з
дисципліни, електронною поштою, у групах в

месенджерах, створених викладачем, від
одногрупників

10.5%

Яким чином Ви дізнаєтеся про зміст завдань СР та методику їх
виконання?

електронною поштою, у групах в
месенджерах, створених викладачем

5.2%



Навчальні матеріали надаються викладачем для
самостійної роботи в інформаційному пакеті

дисципліни, Отримую від однокурсників
84.2%

Викладач надає посилання для пошуку
навчальних матеріалів;, Отримую від

однокурсників
10.5%

Яким чином Ви отримуєте навчальні матеріали для
самостійної роботи?

Шукаю навчальні матеріали
повністю самостійно

5.3%



Якими сервісами інтернету Ви користуєтеся найчастіше при
виконанні завдань СР?
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Оцініть ефективність
консультацій по дисциплінах,

що проводять викладачі 

середня (викладач систематично
проводить консультації, консультації

проводяться для групи студентів, часу
на індивідуальне консультування не

відводиться)
52.6%

висока (викладач систематично
проводить консультації, чергує групові

та індивідуальні консультації,
відповідає на усі питання доступно та

розгорнуто)
42.1%

низька (викладач не проводить
повноцінні консультації, після

консультацій залишаються
незрозумілими зміст та методика

виконання завдань)
5.3%



Чи впливають
результати виконання

СР на підсумкове
оцінювання

результатів навчання
за дисципліною

так
84.2%

можливо, але викладач не
пояснив критеріїв оцінки

10.5%

ні
5.3%



З яким твердженням
ви погоджуєтеся

самостійна робота не цікава у тому вигляді,
що існує, самостійна робота потребує змін її

змісту та форм проведення
15.8%

 
самостійна робота важлива для вивчення
навчальних дисциплін, самостійна робота

важлива для майбутньої професійної
діяльності, самостійна робота виховує

дисциплінованість та силу волі
63.2%

 
самостійна робота потребує змін її змісту та

форм проведення
21.1%


