
Шановні аспіранти! 

Запрошуємо Вас взяти участь в опитуванні щодо рівня Вашої задоволеності 

організацією та процедурою проходження педагогічної практики. Оберіть, будь ласка, 

варіант відповіді, який найбільше відображає Вашу точку зору. Анкета анонімна. Усі 

результати будуть подаватися лише в узагальненому вигляді. Дякуємо за співпрацю! 

 

АНКЕТА 

1. Наскільки відповідають результати аспірантської педагогічної практики 

Вашим очікуванням? 

1. повністю відповідають; 

2. більшим чином відповідають; 

3. важко сказати; 

4. більшим чином не відповідають; 

5. повністю не відповідають. 

 

2. Які педагогічні навички Вам у першу чергу вдалося розвинути та 

удосконалити під час проходження практики? (оберіть не більше 3-х варіантів)   

1. підготовка та проведення лекційних, семінарських (практичних) занять; 

2. підготовка навчально-методичного забезпечення проведення лекційних, 

семінарських (практичних) занять; 

3. розробка завдань та організацію самостійної роботи студентів з дисциплін, 

що викладаються; 

4. підготовка навчально-методичного забезпечення проведення модульних 

контрольних робіт з дисциплін, що викладаються; 

5. підготовка навчально-методичного забезпечення проведення залікових 

робіт та іспитів з дисциплін, що читаються; 

 

3. Які труднощі Ви відчували у своїй педагогічній роботі під час практики? 

(оберіть не більше 3-х варіантів) 

1. відбір навчального матеріалу; 

2. вибір методів і прийомів навчання і виховання; 

3. активізація навчально-пізнавальної діяльності; 

4. організація навчальної дисципліни та підтримка уваги на занятті; 

5. створення у студентів мотивації до навчання; 

6. використання активних методів і прийомів навчання; 

7. створення проблемної ситуації на занятті; 

8. реалізація дослідницького методу навчання; 

9. встановлення ділових контактів із викладачами ЗВО; 

10. жодних труднощів не виникало 

 

4. Чи вдалося Вам у процесі педагогічної практики повноцінно реалізувати на 

занятті ефективні методики або технології навчання і виховання?  

1. повністю вдалося  

2. частково вдалося  

3. зовсім не вдалося  

5. Чи стануть в нагоді вміння та навички, отримані в процесі аспірантської 

педагогічної практики у Вашій подальшій роботі?  

1. так  

2. ні  

3. важко сказати   

 



6. Оцініть наскільки Ви задоволені рівнем взаємодії з керівником педагогічної 

практики? 

1. відмінно; 

2. добре; 

3. задовільно; 

4. незадовільно. 

 

7. Чи достатньо детально описані у нормативних документах (програмі, 

методичних рекомендаціях тощо) інструктивні матеріали щодо проходження 

педагогічної практики? 

1. повністю достатньо; 

2. частково достатньо; 

3. важко сказати; 

4. частково недостатньо; 

5. повністю недостатньо. 

 

8. Чи виникали у Вас труднощі при оформленні щоденника та звіту з 

педагогічної практики? 

1. зовсім не виникали; 

2. частково виникали; 

3. часто виникали. 

 

9. Наскільки є прозорими процедури та зрозумілими вимоги щодо організації та 

проведення захисту результатів педагогічної практики? 

1. повністю прозорі та зрозумілі; 

2. частково прозорі та зрозумілі; 

3. непрозорі та незрозумілі. 

 

10. Наскільки зручним для вас був графік проходження педагогічної практики? 

1. дуже зручний; 

2. переважно зручний; 

3. важко сказати; 

4. переважно незручний; 

5. дуже незручний. 


